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6. Eestikeelne kokkuvõte.  

Pealkiri: Matemaatikas võimekate õpilaste toetamine formaalhariduse esimeses 

kooliastmes läbi noppeõppe 

 Juhendajad: Merle Taimalu, Karin Täht, Viire Sepp 

 Kokkuvõtte tekst: 

Noppeõpe (ingl k. pull-out program) on meetod, kus sarnaste võimete ja/või huvidega 

õpilased tõstetakse teatud perioodideks tavatundidest välja eritegevusteks.  See on üks 

võimalikke viise õpilaste individuaalsust arvestava õppe korraldamisel. PISA uuringud 

kinnitavad Eesti haridussüsteemi tugevusena tööd nõrgemate õppijate toetamisel, kuid 

tippsooritajate osakaalu osas oleme OECD riikide keskmisel tasemel. Seetõttu on just 

võimekate õppijate arengu tõhustamine haridus- ja teadusministeeriumi lähiaastate üks 

prioriteete. Eestis on võimekatele õpilastele süva- ja laiendatud õppe võimalusi pakutud 

pigem kooliväliselt mitteformaalhariduses, lisavõimalustest on aga suurim puudus  just 

matemaatika ja LTT valdkonnas ning eriti esimeses kooliastmes. Noppeõpet on kasutatud 



peamiselt nõrgemate õpilaste toetamisel (õpiabitunnid), analoogset lähenemist 

võimekamate õppijate toetamisel pole teadaolevalt ulatuslikult kasutatud, uurimisest 

rääkimata.  Ühes Tartu põhikoolis korraldatud tegevusuuringu tulemuste põhjal on 

valminud noppeõppest küll magistritöö, mille tulemused kinnitasid varasemate 

rahvusvaheliste uuringutega tõendatud positiivseid mõjusid - noppeõppes saavutatud 

ainealane edenemine, positiivsem suhtumine matemaatika õppimisse, lapsevanemate 

rahulolu. Samas aga püstitas tehtud uuring ka olulisi küsimusi, millele vastuste leidmiseks 

on kavandatud antud doktoriprojekt. Noppeõpe võiks olla sobiv võimalus võimekate 

õpilaste toetamiseks formaalhariduses, kuid selle laiemaks, tõenduspõhiseks 

rakendamiseks on vaja uuringut.  

Doktoritöö eesmärgiks on anda ülevaade matemaatilisele andekusele viitavatest varastest 

tunnustest (sh koolieelses eas) ja tuvastamise meetoditest ning välja selgitada noppeõppe 

mõju esimese kooliastme matemaatikas võimekate õpilaste psühholoogilisele heaolule ja 

õpimotivatsioonile ning kõigi osapoolte arvamused noppeõppest.  

 

7. Inglisekeelne kokkuvõte.  

Title: Supporting Gifted Students in Mathematics in Formal Education through 

Pull-out Program in the First Stage of Primary School 

 Supervisors: Merle Taimalu, Karin Täht, Viire Sepp 

 Annotation: 

Pull-out program is a method in which students with similar abilities or interests are taken 

out of regular classes for special activities for certain periods of time. This is one of the 

possible ways of organizing learning that takes into account the individuality of students. 

PISA surveys confirm the work of supporting weaker learners as a strength of the Estonian 

education system, but we are at the average level of OECD countries in terms of the share 

of top performers. Therefore, enhancing the development of gifted learners is one of the 

priorities of the Ministry of Education and Research in the coming years. In Estonia, in-

depth and extended learning opportunities have been offered to gifted students in non-

formal education, but the greatest shortage of additional opportunities is in the field of 

mathematics, science and technology, and especially in the first grades. Taking out of 

regular classes has been used mainly to support weaker students, an analogous approach to 



supporting gifted learners has not been widely used or studied. Based on the results of an 

action research conducted at one Tartu basic school, a master's thesis has been completed, 

the results of which confirmed the positive effects proven by previous studies - progress in 

learning, more positive attitude towards learning mathematics, and parents' satisfaction. At 

the same time, the research also raised important questions. Pull-out programs could be a 

suitable way to support gifted students in formal education, but research is needed to apply 

it more widely and evidence-based. 

The aim of the dissertation is to provide an overview of the early features of mathematical 

talent (including pre-school age) and identification methods, and to find out the impact of 

pull-out program on the psychological well-being and learning motivation in mathematics 

of students in primary school, and the judgements of all target groups. 

 


