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Täiskasvanute võõrkeele
õpe ning kultuuridevahelise
suhtluse arendamine
e-õppe kaudu
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METOODILISED SOOVITUSED
TÄISKASVANUTE
KOOLITAJATELE, KES
KASUTAVAD PÕHIPÄDEVUSTE
ÕPETAMISEKS
KULTUURIPÄRANDI
ELEMENTE

„Öelge mulle ja ma
unustan, näidake mulle ja
ma mäletan; kaasake mind
ja ma saan aru.”
See Hiina filosoofi Konfutsiuse tsitaat väljendab suhtumist
õppimisse ja keskendub õppijate aktiivsele osalemisele
õppeprotsessis. Õppijate osalemine suhtlusprotsessis on
ülioluline just võõrkeele õppimise juures, sest suhtlemine on
alati keeleõppe peamine eesmärk. Efektiivseks suhtlemiseks
võõrkeeles pole vaja mitte ainult suurt grammatilist ja
sõnavaralist raamistikku, mida praktiseeritakse lugemis-,
kirjutamis-, rääkimis- ja kuulamisoskuse kaudu, vaid ka võõra
kultuuri tundmist. Keele abil suhtlemine ei tähenda ainult
grammatiliselt korrektsete fraaside kasutamist, see tähendab
ka keerukate kultuuriliste koodide, väärtuste ning mõtteja käitumisviiside mõistmist. Selles peatükis keskendume
kultuuripärandi kasutamise olulisusele täiskasvanud
õppijatele põhioskuste õpetamisel. Esiteks toome välja
võõrkeele õppimisel olulisimate didaktiliste põhimõtete
ja meetodite lühikese teoreetilise raamistiku. Teiseks
rakendame teoreetilisi põhimõtteid konkreetsel juhul, kui
kasutatakse legende võõrkeele õpetamisel.

Võõrkeele õppimisel olulisimate
didaktiliste põhimõtete ja meetodite üldine
tutvustus

„Õppijad ei saa enam tugineda ainult
õpetajale ja klassiruumile, kui esmastele
teabeallikatele.
Õppijatest
saavad
hoopis õpipoisid, nende roll on teadmiste
integreerimine, tootmine ja laiendamine.
Õppijad osalevad aktiivselt õppes ja töötavad
iseseisvate õppijatena.“.

Aja
jooksul
oleme
näinud
arengut
teadmistepõhisest õppimisest kompetentsipõhise
hariduseni.
Griffith
ja
Lim
(2014) annavad oma artiklis „Sissejuhatus
kompetentsipõhisesse
keeleõpetusesse“
lühikese sissejuhatuse kompetentsipõhisele
haridusele üldiselt ja eriti kompetentsipõhisele
keeleõppele. Kompetentsipõhine
haridus
keskendub pigem sellele, mida õppijad
saavad teha, mitte sellele, mida nad teavad.
Seetõttu peavad materjalid olema autentsed ja
ülesandega seotud. Õpetajad arenevad teabe
andjatest abistajateks ja pakuvad õppijatele
materjale, tegevusi ja praktikavõimalusi. Nende
materjalide kvaliteet ja autentsus on klassi edu
keskmes. Griffithi ja Limi sõnul peab ka õppija
roll muutuma:

Kompetentsipõhine
keeleõpe
nõuab
keele ühendamist sotsiaalse ja kultuurilise
kontekstiga, mitte selle eraldi õpetamist.
Õppijad peavad näitama, et suudavad keele
abil tõhusalt suhelda. Keskendutakse sellele,
mida õppijad keele abil teha oskavad, mitte
sellele, mida nad keelest teavad. Keeleõppe
valdkonnas on näiteks uue ajavormi õppimine
alati seotud selle konkreetse ja kontekstuaalse
kasutamisega.
Autentsed olukorrad, mis võivad ilmneda
väljaspool klassiruumi, stimuleerivad õppijaid
tohutult. Uue keele tõhusaks õppimiseks
peavad õppijad olema võimalikult kaasatud
ka väljaspool klassiruumi. Andke õppijatele
vahendid
kodutööna
õpikuväliseks
harjutamiseks, määrates harjutusi, mis
nõuavad suhtlemist inimestega. Näiteks
kui õpetate itaalia keelt, julgustage õppijaid
külastama kohalikku itaalia restorani või
kohvikut, et tellida midagi itaalia keeles. Idee on
tutvustada õppijatele keelekasutust reaalsetes
olukordades, pakkudes neile näiteid keele
praktilise rakendamise kohta.
Artiklis „Kultuuripärand inglise keele kui lisakeele
õppija ressursina: klassiväline lähenemine“
(2018) tutvustab Marta García-Sampedro
paljutõotavat
meetodit
inglise
keele
õpetamiseks mitteformaalsetes kohtades, nagu
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Kompetentsipõhine
haridus keskendub
pigem sellele, mida
õppijad saavad teha,
mitte sellele, mida nad
teavad.

muuseumid, kunstigaleriid, pargid või ajaloolised
ehitised. Selle Oviedo ülikooli haridusteaduste
osakonna
juhitud
projekti
peamised
eesmärgid on olnud õppijate ingliskeelse
suulise suhtlusoskuse parandamine, kooli
ümbruse ja kultuuripärandi tundmaõppimine.
Eesmärgiks on parandada õppijate ja
õpetajate motivatsiooni ja arendada tunnetust
ja lugupidamist kunsti ja kultuuripärandi
suhtes. Vaatluse tulemused on näidanud
õppijate ja õpetajate motivatsioonitaseme
tõusu tänu mitteformaalsete keskkondade
ja pärandielementide kasutamisele. GarciaSampedro mainib:

näitavad õppijatele, kuidas keelt igapäevaselt
kasutatakse. Teine eelis on see, et legende saab
kasutada kultuuriväärtuste esiletõstmiseks.
Jonner Simarmata nimetab oma artiklis
„Kohalikud legendid: EFL-i materjalide arendamine
Indoneesia teismelistele õppijatele”1 veel ühte
legendide kasutamise eelist: „Kirjanduse
omadused võivad keeleõpetusele kaasa
aidata, paljastades keele loova ja väljendusliku
potentsiaali ning võimaldades õppijatele
juurdepääsu uutele sotsiaal-kultuurilistele
tähendustele.” Kirjandust saab määratleda
kui keele kunsti ja see võib sisaldada novelle,
luuletusi, romaane, valme, legende või
laulusõnu.
Collie ja Slateri2 sõnul on neli põhjust, miks
keeleõpetaja peaks tundides kirjandusteoseid
kasutama. Esiteks on kirjandus autentne
materjal, kuna kirjandus pole loodud keele
õpetamise konkreetsel eesmärgil. Teiseks
võib kirjandus olla kultuuriliselt rikastav.
Kolmandaks on kirjandus ka kontekstipõhise
olemuse tõttu keelt rikastav. Neljandaks on
kirjandusteos personaalselt kaasahaarav. Loo
arendamine, näiteks legendi jutustamisel, võib
täiskasvanud õppijatele olla põnev ja nauditav.

„Pärandi
kasutamine
ressursina
või
kontekstina tähendab õppijatele olulisi ja
meeldejäävaid kogemusi, milles kunst ja
pärand muutuvad põhjuseks, miks keelt
suuliselt kasutada. Õppijate spontaansust ja
soovi rääkida võib täheldada igal külastusel.“
Selle tulemusel leiti, et õppijad olid väljaspool
klassiruumi
praktilisi
tegevusi
tehes
rohkem motiveeritud kui loenguid kuulates.
Pärandikultuuri on varasemalt kasutatud
ressursina projektis (Colegio San Fernando
de Avilés), kus keskkooliõpilased tegutsesid
giididena Astuuria linnas Avilés. Selle projekti
põhieesmärk oli suhtlemisoskuse edendamine
inglise keeles kui võõrkeeles.
Nagu öeldud, põhineb kompetentsipõhine
keeleõpe
kontekstipõhisel
keeleõppel.
Kontekstipõhisus on keele mõtestatud
kasutamine
reaalsel
suhtlemiseesmärgil.
Seetõttu peaksid õpetajad tagama, et nende
õppijad saavad piisavalt arusaadavat ja huvitavat
sisendit. Kirjanduslike tekstide ulatuslik
lugemine on suurepärane võimalus anda
rohkelt sisendit, millel võib olla positiivne mõju
võõrkeele arengule. Legend või rahvapärimus
on ühte tüüpi kirjanduslik tekst. Keeleklassides
saab legende kasutada õppematerjalidena.
Sellise kirjanduse kasutamisel võõrkeele
õpetamisel on kaks eelist. Esimene eelis
on õppematerjalide autentsus. Ekspertide
sõnul
mõjutavad
autentsed
materjalid
võõrkeele õppimise tulemusi positiivselt, kuna

1 • Inglise keel ja õpetamine neljanda rahvusvahelise
seminari toimetistes, 2016, lk. 436.
2 • Collie, Joanne ja Slater, Stephen (1987),
Kirjandus keeleklassis: ideede ja tegevuste
ressursiraamat, Cambridge University Press,
New York.
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Legendid kui kultuuridevaheline ühisosa
neljale universaalsele elemendile: vesi, tuli, maa
ja õhk. Paljud nendes legendides kirjeldatud
tegelased, loomad, kohad ja nähtused näivad
esinevat kõigis maailma kultuurides ja on nagu
kultuuriline „jagamisvara“. Legendid lummavad
inimesi salapäraste ja sageli seletamatute
elementide olemasolu tõttu. Iga õppija tunneb
nõid Merlinit või on tema ajalooõpiku kaanel
Ikarose tiivad. Reisijad kogu maailmas on
virmalistest lummatud.
Isegi kui mõned müüdid tunduvad esmapilgul
pigem kohaliku levikuga, on neil sageli teistes
riikides sarnaseid versioone: näiteks Belgias

Rahvajutud hõlmavad muinasjutte, valme ja
legende, traditsiooniliselt antakse neid edasi
suusõnaliselt. Rahvajutud on suurepärasteks
akendeks neid rääkivate inimeste kultuuri
ja väärtuste juurde. Valmid on õpetliku
sisuga, millest lugeja peab järelduse tegema.
Muinasjuttudes ja legendides on peenemaid
õppetunde hea ja kurja kohta. Maailma
erinevatel kultuuridel on sageli oma versioon
üldtuntud rahvajutust.
Selles projektis keskendume Belgia, Eesti,
Prantsuse, Kreeka, Itaalia, Sloveenia ja
Hispaania legendidele, mis sisaldavad viiteid
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Uue keele, mida peetakse
struktureerimata
andmeteks,
omandamiseks võib vaja
minna seitset kordust.

tuntud Kuu kustutajate legend oli eelnevalt
levinud kakskümmend aastat varem Londonis.
Draakonid ei esine mitte ainult Sloveenia
müütides ega lange Püha George’i käe läbi
Hispaania suulises ja kirjalikus loomingus,
neil on ka juhtiv osa Hiina kultuuris ning
me kohtame neid sageli Belgia koomiksites.
Draakoneid leidub kõikjal, nad moodustavad
legendide ühisosa kogu maailmas.
Legendid ja müüdid sobivad võõrkeele
õppimisel ideaalselt põhioskuste õpetamiseks,
kuna need loovad õpikeskkonna, milles õppija
kohaneb kergesti. Kes ei tahaks teada huvitavat
legendi Prantsuse kuulsa tuule Mistrali kohta?
Soovides teada saada, miks see konkreetne tuul
on Lõuna-Prantsusmaad kujutades nii oluline,
omandab keeleõppija autentse teksti lugemise
või kuulamise abil konteksti sobivaid sõnu ja
grammatilisi struktuure.
Kontekstipõhises
olukorras
omandatud
teadmised jäävad kauemaks meelde kui
sõnad, millel puudub igasugune konkreetne
kontekst. Kujutage ette õppijat, kes õpib
itaalia keelt algtasemel: kui ta õpikust loeb,
et „fuori” tähendab „välja”, mäletab ta seda
parimal juhul vaid õppetunni vältel. Sõna
isiklikku sõnavarasse lisamiseks peab õppija
kodus siiski kordama ja kasutama seda sõna
muutuvas kontekstis vähemalt seitse korda.
Parim viis sõna pikaajaliseks meelde jätmiseks
on selle kasutamine autentses keskkonnas ja
reaalajas: kui õppija mängib Itaalias tennist ja
kuuleb korduvalt sõna «fuori», kui pall väljas on,
mäletab ta seda veel pikka aega pärast puhkuse
lõppu.

või assotsiatiivse vorminguna) tuleb seda
võib-olla paar korda korrata. Uue keele,
mida peetakse struktureerimata andmeteks,
omandamiseks võib vaja minna seitset kordust.
Seda teoreetilist tausta silmas pidades võime
väita, et legendid kui kultuuridevahelised
ühisosad on võõrkeele õpetamisel suureks
abiks. Esiteks pakub legendide kasutamine
keeleliste põhioskuste õpetamisel täiskasvanud
keeleõppijale varajasest noorusest tuttavat
konteksti, mis on omandatud emotsionaalselt
positiivses keskkonnas ning seetõttu ärkab
temas kohe isiklik huvi. Nii nagu legendid,
võivad huvitekitajaks olla ka kutsuvad
pildid. Võõrkeelte õpetamisel sobivad pildid
suurepäraselt
teemade
tutvustamiseks,
jää
murdmiseks,
sõnavarateemaliste
ajurünnakute korraldamiseks, inimeste loovuse
stimuleerimiseks ja nende rääkima panemiseks.

1885. aastal avaldas saksa psühholoog
Hermann Ebbinghaus oma murrangulise
raamatu „Über das Gedächtnis“ (hiljem
tõlgiti see inglise keelde kui „Mälu. Panus
eksperimentaalpsühholoogiasse“),
milles
ta kirjeldab õppimise ja unustamise
protsesse. Tema töö kaks keskset mõistet
on unustamiskõver ja õppimiskõver, mis
mõlemad on eksponentsiaalsed. Ebbinghaus
näitas, et lihtsaid fakte on võimalik tuttavas
keskkonnas õppida isegi ilma kordamata. Kui
pakkuda teavet mitmel kujul (heli-, visuaalse
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Legend on seega
lähtepunkt õppija
kultuurilise ja
keelelise silmaringi
avardamiseks.

õppija kultuurilise ja keelelise silmaringi
avardamiseks.
Projektis toodud legendid ja õppetükid
võimaldavad ka õppijakeskset haridust,
pakkudes
lisaressursse
ja
veebilinke
keeleõppijatele, kes soovivad süvendada
oma teadmisi. Iga praegune õppetükk lõpeb
enesereflektsiooni lehega, kus õppija saab
avaldada arvamust, kas lugu oli haarav ja
huvitav või kas ta õppis tundma muistendi
kultuuritausta ja ajalugu. Mainimist väärib ka,
et grammatikat ja sõnavara pakutakse õppijale
ülesannetena, mis on koostatud legendide
baasil. See võimaldab õppijal teada saada, miks
ta vajab teatud kindlat ajavormi või grammatilist
struktuuri.

Teiseks, keeleõppijale tekstide lugemise või
kuulamise harjutustena kasutatavad legendid
moodustavad autentse õpikeskkonna. Hilisemas
etapis ja suulise keeleoskuse parandamiseks
võiks õppijaid kaasata isegi õpitavast legendist
inspireeritud
rollimängudesse.
Pannes
õppijaid legende kirjutama, stimuleeriks see
nende kirjutamisoskust ja koos ühes ruumis
töötamisel ka keeleõppe sotsiaalset külge.
Õppijad õpivad paremini, kui neil on inspireeriv
õpikeskkond. Ühes õppetükis on esitatud
järgmine küsimus: «Kas te joonistaksite ühe
draakoni ja laseksite naabril seda kirjeldada
(selle füüsilist ja psühholoogilist olemust)?»
See õppijaid kaasav tegevus loob samaaegselt
keelelise ja sotsiaalse interaktiivsuse. Õpetajad
peaksid olema entusiastlikud, püüdma luua
stressivabu toetavaid klassiruume ja lubama
õppijatel kujundada õppeprotsessi nii palju kui
võimalik.
Kolmandaks, isegi kui legendides räägitakse
kaugetest kohtadest ja ammustest aegadest,
sisaldavad need sageli sõnumeid, mis on
tänapäeval endiselt aktuaalsed või selgitavad
õppijatele ümbritseva maailma päritolu. Näiteks
lugedes Belgia legendi „Charles V’ poti“ kohta
Olenis mõistavad õppijad paremini tänapäeva
Belgias valitsevat õlle-armastust ja saavad aru,
miks paljud Belgia õlled on nimetatud Charles
V järgi (näiteks kaubamärgi Carolus nime all
toodetud õlu). Mecheleni õlletehas nimetas ühe
oma õlle teise Belgia legendi „Maneblussers“
järgi. Need tänapäevaga seotud asjaolud
tekitavad keeleõppijas huvi ja avavad palju
võimalusi jututeemadeks näiteks selliste
küsimustega: „Kas teie piirkonnas on erilisi
sööke või jooke? Kas nende kohta on mingeid
erilisi lugusid? ” Legend on seega lähtepunkt
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Viide CEFR-ile partnerkeeltes
ja ambitsioone; oskab lühidalt põhjendada oma
arvamust ja kavatsusi. Suhtluslävendi tase (B1)
näib olevat ideaalne tase autentsete materjalide,
näiteks lugude, muinasjuttude ja legendide
tutvustamiseks, kuna sõltumatu keelekasutaja
on omandanud tugeva keelelise aluse nende
lugemiseks, kuulamiseks ja arutamiseks.
Projektis kasutatud legendide abil tuuakse
sisse tavapärase vaba aja veetmisega seotud
asjaolud (näiteks Prantsuse legend Mistrali
tuule kohta) ja pakutakse keeleõppijatele
võimalust selgitada ümbritsevat maailma, nagu
on kirjeldatud CEFR-is.

Euroopa ühine keelte võrdlusraamistik (CEFR)
on rahvusvaheline standard keeleoskuse
kirjeldamiseks. Suhtluslävendi tase (B1) viitab
sõltumatu kasutaja kesktasemele. See kasutaja
mõistab (selgelt sõnastatud) lähteandmete
olulisi punkte, millega puutub regulaarselt
kokku tööl, koolis, vaba aja veetmisel jne. Ta
saab hakkama enamikes olukordades, mis
võivad tekkida reisimisel piirkonnas, kus
räägitakse seda keelt. Lisaks oskab ta koostada
lihtsat seotud teksti teemadel, mis on talle
tuttavad või pakuvad isiklikku huvi. Ta oskab
kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi, lootusi

JÄRELDUS
Legendid tunduvad olevat suurepärased õppevahendid keele õppimiseks suhtluslävendi B1
tasemel, kuna need aitavad keelt kontekstualiseerida. Lisaks on need autentsed, inspireerivad
ja universaalsed ning moodustavad ideaalse baasi suuliste ja kirjalike oskuste omandamiseks
sotsiaalses ja kultuurilises kontekstis. Legendid stimuleerivad täiskasvanud õppijaid aktiivselt
osalema õppeprotsessis. Lõpetuseks: Einsteinil oli õigus, kui ta väitis, et «ainus teadmiste
allikas on kogemus».
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2

SOOVITUSED
TÄISKASVANUTE
KOOLITAJATELE
ERIVAJADUSTEGA ÕPPIJATE
ÕPETAMINE

Aeglased õppijad
u Sissejuhatus ja aeglaste õppijate
määratlus
Jänes pilkas kilpkonna sellepärast, et too nii
aeglaselt liikus. «Oota natuke,» ütles kilpkonn,
«ma jooksen sinuga võidu ja arvan, et võidan.»
«No olgu,» vastas jänes, keda see mõte
lõbustas, «proovime ja vaatame». Peagi lepiti
kokku, et rebane seab paika jooksuraja ja on
ka kohtunik. Kui võistluse aeg kätte jõudis,
hakkasid mõlemad koos minema. Jänes oli
varsti nii kaugele ette jõudnud, et arvas heaks
pisut puhata, ta heitis pikali ja jäi magama.
Vahepeal liikus aga kilpkonn edasi ja jõudis
enne finišisse Jänes ärkas lõpuks ehmatusega
ja sööstis kiiresti edasi, kuid mõistis, et
kilpkonn on juba võistluse võitnud. Aeglane ja
stabiilne võidab võistluse. (Jänes ja kilpkonn,
Aisopos)

koolitaja roll, probleemid ja väljavaated“ rõhutab
G.L Reddy, et aeglased õppijad peavad saama
selliseid õppematerjale, mis on huvitavad ja
lähedased nende isiklikule maailmapildile, see
hoiab neid motiveerituna ning väldib pettumuse
tekkimist.

See Aisopose valm illustreerib üsna hästi, kuidas
aeglased suudavad oma eesmärgi saavutada
hoolimata nende „aeglasemast” olemusest.
Kilpkonn jõudis finišisse esmajärjekorras tänu
oma visadusele ja innukusele. Kui kasutada
kilpkonna
metafoori
siinkohal
aeglase
täiskasvanud õppija kohta, võiksime endalt
küsida, kuidas oleks inspireeriv õpetaja võinud
motiveerida kilpkonna jõudma omandatud
teadmiste eesmärgini isegi pisut kiiremini.
Aeglasi õppijaid võib määratleda kui õppijaid,
kellel on teiste õppijatega võrreldes raskusi
õppetöös edenemisega. Iga keeleõpetaja
peab ühel või teisel hetkel tegelema aeglaste
õppijatega. Statistilised andmed näitavad,
et igast kümnest õppijast kaks on aeglased
õppijad. Aeglaste õppijate jaoks on kõige
tähtsam suurepäraste oskustega õpetaja, kes
märkab aeglasi õppijaid ja jagab neile rohkem
tähelepanu. Oma raamatus „Täiskasvanute

Näiteks: kui täiskasvanud õppija on talupidaja,
siis on ta huvitatud põllumajandusega
seotud kirjanduse lugemisest. Kui õppija
on tööstuses töötav tööline, siis võib teda
huvitada kirjanduse lugemine, mis annab
aimu tööstuses töötajale kehtivate õiguste ja
kohustuste kohta (lk 75).

Kõigis arutlustes õpetamise didaktiliste
põhimõtete üle näib motivatsioon tõepoolest
olevat üks peamisi märksõnu. Käesoleva peatüki
eesmärk on näidata, kuidas motivatsioon ja
muud asjaolud võivad mängida otsustavat rolli
võõrkeele õppimise konkreetses valdkonnas,
sealhulgas aeglaste õppijate õpetamisel.
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KOKKUVÕTE SOOVITUSTEST AEGLASTE
ÕPPIJATEGA TEGELEMISEKS
GAYANE SHMAVONYAN JA LILI KARAPETYAN TUTVUSTAVAD OMA TÖÖS
„KEELETUNNIS AEGLASTE ÕPPIJATEGA“ (2017) MÕNDA PÕHISTRATEEGIAT,
MIDA ÕPETAJAD SAAKSID KASUTADA AEGLASTELE
ÕPPIJATELE VÕÕRKEELE ÕPETAMISEL:
1

Kasutage rääkimise ajal lihtsat
keelt ja proovige rääkida
aeglasemalt.

6

Klassi rühmadesse jagades pange
aeglane õppija paari tugeva
õppijaga, et viimane teda juhendaks.

2

Vältige ebaselgete korralduste
andmist, kuna aeglased
õppijad vajavad ülesande
mõistmiseks täpseid juhiseid.

7

Tehke tunni lõpus
kokkuvõte peamistest
punktidest.

3

Küsige avatud küsimuste
asemel küsimusi, mis vajavad
konkreetseid vastuseid.

4

Kasutage selgeid ja lihtsaid
õppematerjale.

SEDA LOETELU VÕIKS MEIE ARVATES
TÄIENDADA JÄRGMISTE IDEEDEGA:

8

5

Tabelid, diagrammid, graafikud
ja pildid on abiks uue materjali
esitlemisel. Aeglane õppija
omandab teadmised peamiselt
visualiseerimise ja kordamise
kaudu.

Korrake juhiseid aeglastele
õppijatele mitu korda.
Sõnastage juhised ümber, et
sõnum saaks kindlasti selgeks.

13

Töötage välja enda töölehed
ja harjutused. Keskmisele
õppijale kirjutatud õpikud
ja töövihikud ületavad
sageli aeglase õppija
taset. Mõnikord on
sõnavara või raskusastme
kohandamiseks aeglaste
õppijate võimetega vaja
ainult mõnda muudatust
töölehtedes ja harjutustes.

9

Võtke arvesse seda, mida
haridusfilosoof John Dewey juba
ammu soovitas: „Alustame sealt,
kus õppijad parasjagu on, mitte
sealt, kus me tahaksime,
et nad oleksid“.

10

Üleanded, mis on antud
koos juhenditega, panevad
aeglasi õppijaid tundma
end mugavamalt kui lihtsalt
täitmiseks jagatud ülesanded.

14

Värskendage õpioskusi.
Stimuleerige aeglasi
õppijaid koostama
lühikesi nimekirju
sõnavara ja grammatiliste
küsimustega, mida nad
saaksid panna regulaarselt
kasutatavatesse
kohtadesse, näiteks
külmkapi peale või tahvlile.

11

Hoolimata sellest, et tehtud
edusammud võivad olla väikesed,
kiitke siiski aeglasi õppijaid, sest
nad ületavad alati isiklike võimete
piiri. Positiivne julgustamine
aitab neil õppijatel tõsta
enesehinnangut, mis on sageli
madal ja ebapüsiv.

12

Rõhutage oskusi, mis aeglastel
õppijatel juba olemas on, mitte
neid keelelisi oskusi, mida nad
peaksid omandama. Pange
nad end enesekindlalt tundma.

15

Ehkki võõrkeele kasutamist
tuleks nii palju kui võimalik
soodustada, ärge kartke
aeglaste õppijate puhul
nende emakeele juurde tagasi
pöörduda. See on eriti oluline
keerukate grammatiliste
detailide selgitamisel.

INTEGREERIDES ERINEVAID ÕPETAMISSTIILE, MÕISTES ÕPPIJATE TUGEVUSI JA NÕRKUSI
JA MOTIVEERIDES NEID ÕPPIMA, SAAVAD ÕPETAJAD KÕIGE PAREMINI AIDATA NEIL
VÕÕRKEELES PÄDEVAKS JA TULEMUSLIKUKS SUHTLEJAKS SAADA.

u Kas legendid aitavad aeglastel
õppijatel võõrkeelt omandada?

“Aeglased õppijad ei
ole tegelikult aeglased.
Nad lihtsalt õpivad
asju sügavamalt ja
omapärasemal viisil
kui teised.”

Kui me noored olime, rääkisid legende meie
õpetajad, vanemad, vanavanemad, sõbrad ...
Legendid selgitasid meile, miks asjad on nii,
nagu nad on ja panid meie maailma särama
oma maagilise puudutusega. Täiskasvanuna
meeldivad legendid meile endiselt, see on
kultuuripärand, mille paljud erineva taustaga
inimesed ära tunnevad. Legendid ületavad piire
ja ühendavad meid.
Kui õpetaja soovib oma õppijaid ja eriti aeglaseid
õppijaid täielikult kaasata, tuleb igati kasuks
meid ümbritsevate kultuuride äratuntavate ja
ahvatlevate detailide kasutamine.
Legendid, muinasjutud ja valmid on sageli
õppijate emakeeles olemas. Võõrkeele
tundidesse integreerituna loovad nad tuttava

pildi, kus äratuntavad kohad ja tegelaskujud
võimaldavad
täiskasvanud
keeleõppijal
keskenduda rohkem vormile (võõrkeel) ja
vähem sisule, sest sisu on sageli omandatud
juba tema varasemas elujärgus.
Lõpetuseks soovime viidata professionaalse
sisukirjutaja Steven Chopade’i tsitaadile:
“Aeglased õppijad ei ole tegelikult aeglased. Nad
lihtsalt õpivad asju sügavamalt ja omapärasemal
viisil kui teised.”

Kurdid õppijad
Esiteks, kellest me üldse räägime? Kui räägime
k/Kurtidest inimestest, siis peame silmas
inimesi, kes ei kuule ja kes suhtlevad mitmel
erineval viisil, peamiselt sõltuvalt nende
kurtuse tasemest, omandatud haridusest,
perekonnast; sellest, mis ajast pärineb kurtus
ja paljudest muudest teguritest. Ehkki kurtide
kohta on levinud arvamus, et nad ei oska ka
rääkida, on oluline meeles pidada, et kurtus ei
välista kõnelemise ja helide tekitamise oskusi.

puudena
(kuuldeaparaatide
kasutamine,
logopeediline ravi, sisekõrva implantaadid...).
Muidugi ei välista need kaks vaatenurka
kurtusele lähenemist erineval viisil, näiteks
saades abi kuulmisabivahendite kasutamisest
ja viipekeeles rääkimisest.
Ükskõik, milline võib olla seisukoht kurtuse
(sotsiaalse või meditsiinilise) osas, on üldiselt
k/Kurtidel inimestel tohutuid raskusi välise
teabe saamisega nii suulise kui ka kirjaliku keele
kaudu, kuna nad ei omanda seda spontaanselt.
Seetõttu on suhtlemise parandamiseks oluline
meeles pidada üldisi soovitusi:

Miks me kasutame suurtähte „K” ja väiketähte
„k”? Kasutame erinevaid tähti, et eristada, kas
peame silmas Kurte inimesi, kes peavad end
kuuluvaks viipekeeles kõnelevasse rühma,
või kurte, kes näevad kuulmiskaotust ravitava

u
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KOKKUVÕTE SOOVITUSTEST KURTIDE
ÕPPIJATEGA TEGELEMISEKS
5

1

Enne rääkimise alustamist
tõmmake kurdi õppija
tähelepanu: puudutage kergelt
õlga või kätt ja silmsideme
saavutamiseks andke märku
viibates tema suunas.

Vähendage võimalusel taustamüra ja
korraldage arutelu nii, et korraga räägiks
ainult üks inimene.
6

Huulte liikumist pole vaja võimendada.
Selle asemel, et aidata, takistab
seesugune liialdamine arusaamist!
Ka valjema häälega rääkimine pole
kurtidega suhtlemisel mõistlik, sest see
muudab huulte normaalset liikumist.

2

Olge rääkimise ajal kurtide ees või
muutke klassiruumi nii, et teil oleks
kõigi õppijatega visuaalne kontakt.
Ärge seiske kohtades, kus valgus
langeb tagant, näiteks akna ees või
halva valgustusega kohas. Pöörake
tähelepanu, et vestluse ajal ei jääks
teie ja kurdi õppija vahele ühtegi
objekti, mis vaadet takistaks.

7

Sõnumi selgeks tegemiseks kasutage
miimikat ja kehakeelt. Pidage meeles,
et kurdid ja vaegkuuljad pööravad
info kogumisel tähelepanu sellistele
visuaalsetele märkidele nagu kehakeel,
žestid ja näoilme.
8

3

Veenduge, et kurt õppija näeb
selgelt rääkija nägu ja suud.
Ärge närige midagi ega hoidke
kätt näo ees.

Kogu informatsioon võiks olla
kättesaadav kohandatud ja lihtsas
kirjalikus vormis. „Kohandatud lihtne
kirjalik vorm” tähendab teksti sisu
kohandamist nii, et see on selge ja
kõigile koheselt mõistetav.
Esitage sama sisu, kuid teistsuguses
vormis. Kasutage näiteks oma
emakeeles sageli kasutatavaid
igapäevaseid sõnu ja lisage teksti
toetamiseks pilte; vältige alamlauseid
või passiivseid vorme, kuna need
muudavad lause põhijärjestust; vältige
pikki lauseid ja keerulist lauseehitust.

4

Kui õppijal on kaasas tõlk, hoidke
silmsidet kurdi õppija,
mitte tõlgiga.

u
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u Kuidas kohandada kirjutatud tekste
ja muuta need mõistetavaks.
Kõige keerulisem täiskasvanutest moodustatud
grupi puhul on selle heterogeensus.
Heterogeenne klass on klass, milles on erinevat
tüüpi õppijaid, ja kui õppijad on k/Kurdid,
mõjutab erinevat tüüpi k/Kurtide identiteet ka
aine teadmiste taset.

ALLPOOL ON MÕNED
SOOVITUSED JA
MÄRKUSED
u Kasutage visuaalselt atraktiivset ja head

paigutust (pildid, fotod, sümbolid, tugevad
värvikontrastid)
u Pöörake tähelepanu värvikontrastile:

Näiteks
vaegkuuljatel,
kes
ei
kanna
kuuldeaparaati ja kes kasutavad emakeelena
viipekeelt, on erinevad metoodilised vajadused
kui suulist keelt kasutavatel ja/või vähese
kuulmisega k/Kurtidel.
u Kasutage igal võimalusel pilte:

Ka nende nõudmised on erinevad: viipekeele
kasutaja (k/Kurt inimene, kes kasutab viipekeelt
emakeelena) nõuab kirjaliku keeleõppe
süvendamist ja tekstide mõistmist, oraalne kurt
(k/Kurt inimene, kellel on alles jäänud mõnetine
kuulmine ja kes loeb huultelt) küsib ka vähemalt
põhiteadmisi hääldusest.
Seda tüüpi tunnis võiks õpetamine olla peamiselt
seotud materjalidega ja huvi tekitamisega.
Isegi kui sihtgrupiks on täiskasvanud,
vähendab igav teema kindlasti tähelepanu
ja motivatsiooni. Materjalide kujundamine
ja isikupärastamine on tõesti väljakutset
pakkuv töö: õpetaja peab võtma eraldi
arvesse iga inimese oskusi ja võimalusi nende
oskuste suurendamiseks. Arvesse tuleb võtta
õpetajate ajakulu materjalide kohandamisel.
Parim viis õpetajate aja ja energia säästmiseks
on kohe algusest peale kohandatud materjalide
loomine ja meeles pidamine, et õpiraskustega
inimese jaoks materjali kohandamine tähendab
tegelikult hea õppematerjali loomist kõigile
õppijatele, kuna kõik saavad sellest kasu!

u Kirjutage tekst kasutajasõbralikus ja

hõlpsasti loetavas vormingus.
u Kasutage lihtsaid lauseid,rindlauseid,

ilma kõrvallauseteta. Kasutage tihti
kasutatavaid sõnu (igapäevasõnu).
u Inglise keelest oma keelde tõlkimisel

mõelge materjali kasutavale sihtrühmale ja
kohandage seda (näiteks valige lihtsamad
sõnad, vähem keerulised laused), et olla
kindel, et sisu on kõigile arusaadav.
u Kasutage „tegevuse didaktikat“:

inimesed õpivad paremini, kui nad
ühendavad teooria ja kogemused.
Kasutage praktilist lähenemist koos
teooriaga.
u Andke kõigepealt esialgne ja seejärel

lõplik hinnang.

JÄRELDUS
Kokkuvõtteks võib öelda, et materjalide igaühele kättesaadavaks tegemise
tähtsus on sotsiaalne ja eetiline küsimus, mis puudutab kõiki. Selle teemaga
on seotud ka Euroopa määrused:
Euroopa liikmesriikide Marrakeshi leping näeb ette autoriõiguse seaduse erandi; näiteks
saavad eriorganisatsioonid või puuetega kasutajad ükshaaval teksti printida ja teisendada
juurdepääsetavasse vormingusse ilma intellektuaalomandi omanikult luba küsimata.
Euroopa juurdepääsetavuse seadus (EAA) on direktiiv, mis käsitleb toodete ja teenuste
juurdepääsetavuse nõudeid ning puudutab eriti personaalarvuteid (nii riist- kui ka tarkvara),
e-kaubandust, pangateenuseid ja kõiki iseteenindusterminale (nt sularahaautomaadid,
piletiautomaadid), e-raamatud ja lugemistarkvara.
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Spetsiifiliste õpiraskustega
õppijad
u Kas teate, mis on düsleksia
ja millised on õppijad, kellel on
düsleksia?
Kui olete inglise keele õpetaja, kes õpetab ka
düslektikuid, peate olema kursis, mis see on ja
kuidas see erinevatel õppijatel üsna erinevalt
avaldub. Düsleksia võib olla kaasasündinud
või omandatud, näiteks ajuoperatsioonide
tagajärjel. Düsleksia ei kao täiskasvanuks
saamisega sel lihtsal põhjusel, et see pole
haigus! Kes on düslektik, see jääb düslektikuks!
Düslektikud ei pruugi tähelepanelikult kuulata,
teie juhistest aru saada ega mäletada, mida
palusite neil teha. Nende töömälu on halb (st.
nad võivad mäletada kuni kahte õpetust, aga
nad unustavad kolmanda). Rääkige selgelt ja
kontrollige, kas nad saavad teie juhistest aru;
tooge näiteid! Kuigi düslektikuid peetakse
mõnikord segaduses olevateks või lausa
rumalateks, pole düsleksial intelligentsusega
mingit pistmist. See on lihtsalt erinev viis

maailma, suhete, protsesside jne tajumiseks.
Düsleksiaga õppijad on enamasti keskmisest
intelligentsemad, kuid neil on raskusi, millega
toimetulekuks vajavad nad õpetaja abi.
Pikka aega mõisteti düsleksiat kui eriliste
õpiraskustega õppijate gruppi, kus õppijad ei
oska lugeda ega kirjutada ilma kirjavigadeta
(düsleksia ja düsgraafia), nad võivad olla
kohmakad (düspraksia) ja neil võib olla raskusi
abstraktsete arvude või proportsioonide
ettekujutamisel (düskalkuulia) jne. Võib
tekkida küsimus: “Kas düsleksiaga õppijad on
üldse võimelised õppima?” Muidugi on nad
võimelised, aga mitte sellisel moel nagu teie
tahaksite. Kui õppijad ei õpi, ei saa te muuta
õppijaid, tuleb muuta oma õpetamisviisi. (Ana
Krajnc, 2018)
Lugemine ja kirjutamine on üsna aeglane
ja lineaarne tegevus. Tegelikult põhineb
kogu koolisüsteem lineaarsel õpetamisel,
mõtlemisel ja õppimisel, nõudes õpetajatelt

ja õppijatelt samm-sammult edasi liikumist
lihtsamale keerulisemale, teksti algusest teksti
lõpuni, samal ajal kui düsleksiaga õppijad
õpivad terviklikult. Nad hüppavad lihtsalt
järelduste, tulemuste ja lahenduste juurde,
teadmata, kuidas nad on sinna jõudnud. Nad
lihtsalt teavad, mida teha, sest nad mõtlevad
loovalt. Düsleksiaga õppijate närvisüsteem
ei ole kohandatud lineaarseks õppimiseks.
Düslektikute puhul on mõtlemisprotsess
erinev ja neil on keeruline muuta seda
lineaarseks. Koolis võidi neid süüdistada ja
sildistada, et nad pole piisavalt usinad, ehkki
nad veetsid öid õppides ja üritasid meelde jätta
vaatamata kehvale töömälule ja teistsugusele
mõtlemisprotsessile.
Praeguseks
üldiselt
aktsepteeritakse
seda, et head õpetajad peavad leidma
uuenduslikke viise, kuidas toetada õppijate
lugemist, kirjutamist, õigekirja mõistmist ja
meeldejätmist. Mõistetakse vajadust liikuda ja
õppida liikumise ajal, vajadust olla ümbritsetud

muusikast ja mürast, mis aitab neil keskenduda
ning tunnistatakse, et düsleksiaga õppijatel on
keskendumisraskused. Pidage meeles, et igal
õppijal on oma nõrgemad ja tugevamad küljed
ja teie ülesanne on need avastada ning oma
õpetamist täiustada.
Düsleksia tähendab, et õppija ei suuda piisavalt
hästi töödelda fonoloogiliselt saadud infot.
See põhjustab sõnade halba mõistmist, halba
lugemisoskust ja õigekirjaraskusi.
Düsleksia tõttu on õppijatel raskusi kirjutatud
tekstide mõistmisel, arvutiekraanil oleva
tajumisel jne. Neil on raskusi lugemise ja
õppimisega, aga ka sotsiaalse tõrjutuse,
madalama enesehinnangu, vähenenud julguse
ja kehvema eneseidentiteediga.
Õpetajad peavad tuvastama õppijate tugevused
ja neile keskenduma.

Düslektikutest õppijatel võib olla üks
või mitu järgmistest eelistest:
u Nad mõtlevad loovalt. Nad on
realistlikud mõtlejad, kes otsivad
lahendusi.

u Õppijaid tuleks julgustada küsimusi

esitama.
u Kui õpetajad soovivad, et õppijad loeksid

kuidas...

valjusti, peaksid nad selleks õppijatelt
eelnevalt loa saama. Teise võimalusena
võiksid nad paluda õppijatel lugeda
üheskoos.

u Nad kipuvad minema sügavamale ja

u Düsleksiaga õppijad vajavad lugemiseks

omandama probleemist laiema pildi.
u Neil on lugude jaoks hea mälu.

rohkem aega; nende jaoks tuleks teha
nimekiri võtmesõnadest.

u Nad suudavad mõelda korraga mitmel

u Õpetajad peaksid aitama õppijatel

u Nad mõtlevad kriitiliselt: mis, miks,

u Nad on head abstraktsed mõtlejad.

oma kirjalikke tekste struktureerida;
nad peaksid seadma õppijatele osalised
eesmärgid, mis on saavutatavad lühema
aja jooksul ja ütlema õppijatele, mis ajaks
nad peavad eesmärkideni jõudma. See on
tähtsam kui lõpliku tähtaja määramine.

u Nad leiavad hõlpsasti, mis on tekstis

u Õpetajad aitavad õppijatel oma aega

viisil.
u Nad tunnevad inimesi ja nende

omadusi, emotsioone ja võivad olla üsna
empaatilised.

kõige olulisem.
Õpetajad peavad kohandama õppe
vastavalt düslektikute vajadustele:
u Õpetajad peaksid kohanema õppijate

õpistiilidega (nägemis-või kuulmismälu).
u Tunni alguses peaksid õpetajad

tutvustama tunni ülesehitust ja küsimusi,
millega tunni ajal tegeletakse.
u Tunni alguses tuleks jagada õppijatele

korraldada.
u Õpetajad peaksid pakkuma õppijatele

võimalust lasta oma mustandid ülesande
täitmise ajal mitu korda üle vaadata.
u Õpetajad peaksid teadvustama õppijate

pingutusi ülesande ettevalmistamisel.
u Õpetajad ei tohiks juhtida õppijate

tähelepanu liiga paljudele parandustele.
u Õpetajad võiksid paluda õppijatel

u Tunni põhipunktid peaksid sisalduma

anda oma tööst kaks eksemplari, et teha
parandusi ühes eksemplaris sisu ja teises
vormi osas.

jaotusmaterjalides.

u Õppijad peaksid tegema nimekirja oma

u Õpetajad peaksid kasutama kirjalaadi

sagedasematest vigadest.

Arial 12 ja suurtähti.

u Õppijatel peaks olema lubatud kasutada

u Ühe lehe teave peaks olema piiratud.

õigekirjakontrolli jne.

Tühja ruumi peaks olema palju ja read ei
tohiks sisaldada üle 70 tähemärgi.

u Õpetajad peaksid kasutama värvilist

materjalid koos tunni ülesehitusega.

u Suuremad temaatilised peatükid tuleks

jaotada väiksemateks.

paberit ja vältima suure kontrastsusega
mustade tähtedega valge paberi
kasutamist.

u Õpetajad peaksid aeg-ajalt tegema

pause.
u Õpetajad peaksid vältima võõrkeelel

baseeruvate erialaste sõnade kasutamist.
u Õppijatel peaks olema lubatud tundi

salvestada.

TÄISKASVANUD ÕPPIJAD ON
AJA JOOKSUL TÕENÄOLISELT
AVASTANUD ENDA JAOKS TOIMIVAD
ÕPISTRATEEGIAD, MIS LIHTSUSTAB
ÕPETAJA TÖÖD.

Aeglased õppijad,
kurdid ja spetsiifiliste
õpiraskustega õppijad
on väljakutseks
igale õpetajale kogu
maailmas.

Õppeprotsessi edukus sõltub suuresti
nende kõrval olevate õpetajate
professionaalsusest, paindlikkusest ja
kohanemisvõimest. Loodame, et praeguses
projektis esitatud soovitused inspireerivad
õpetajaid panema selliseid erilisi õppijaid
endale väljakutseid esitama ja saama
parimateks õppijateks. Veelgi enam: kui
õpetajad on võimelised kohanema eriliste
õppijatega, on nad võimelised kohanema
iga õppijaga, tundes nende õppimist ja
õpistrateegiaid.

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes
esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite
24 Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.
seisukohti. Euroopa
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