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 Kokkuvõtte: 

Kaasav haridus peaks tagama võimalused võimetekohaseks õppimiseks kõigile, kuid 

tegelikkuses kulub õpetajate aeg ja tähelepanu peamiselt õpi- ja käitumisraskustega lastele 

ning töö võimekamatega on jäänud tahaplaanile.  Varasemates haridusastmetes ebapiisav 

töö peegeldub PISA tulemustes, kus Eesti koolide tippsooritajate osakaaluga oleme OECD 

riikide keskmisel tasemel ja matemaatikas pole see aastate jooksul tõusnud. Neil põhjustel 

on võimekate õppijate arengu toetamise tõhustamine haridus- ja teadusministeeriumi 

lähiaastate üks tegevussuundi. Eestis on võimekatele õppijatele süva- ja laiendatud õppe 

võimalusi pakutud pigem mitteformaalhariduses, lisavõimalustest on suurim puudus  just 

matemaatika ja LTT valdkonnas ning eriti seoses võimekate laste varase märkamise ja 

toetamisega. Paljudes uurimustes on leitud, et õpetajad suhtuvad võimekate õppijate 

toetamise vajadusse positiivselt, kuid tunnevad end ebapiisavalt ettevalmistatuna tööks 

andekatega. Seega, õpetajad vajavad tõenduspõhiseid täienduskoolitusi, kus pakutakse 

lisaks teadmistele ja oskustele ka konkreetseid juhiseid sekkumisteks.  

Doktoritöö eesmärgiks on anda ülevaade tõenduspõhistest sekkumistest võimekate 

õppijate arengu toetamiseks, töötada välja tõenduspõhised koolitused lasteaia- ja 

klassiõpetajatele võimekate õppijate toetamiseks matemaatikas ning hinnata koolituste 

efektiivsust. 

 

7. Inglisekeelne kokkuvõte  

 

 Title: Identifying and supporting high ability learners in mathematics: developing the      

 in-service courses for pre- and primary school teachers and testing the effectiveness of it. 



 Supervisors: Merle Taimalu, Karin Täht 

 Annotation: 

 

Inclusive education should provide opportunities for ability-based learning for everyone, 

but in reality, teachers' time and attention mainly goes on children with learning and 

behavioral difficulties, and work with gifted children has been left behind. The PISA results 

show insufficient work in earlier levels of education with high ability children, where the 

percentage of top performers in Estonian schools is at the average level of OECD countries, 

and in mathematics it has not increased over the years. For these reasons, enhancing the 

support for the development of high ability learners is one of the activities of the Ministry 

of Education and Research in the coming years. In Estonia, in-depth and extended learning 

opportunities for gifted learners are offered rather in non-formal education. The greatest 

lack of opportunities is in the field of mathematics, science and technology, and especially 

in the early recognition and support of gifted children. Many studies have found that 

teachers have positive attitudes about the need to support gifted learners, but feel 

insufficiently prepared for work with the gifted. Therefore, teachers need evidence-based 

in-service trainings that provide not only knowledge and skills, but also specific 

interventions and materials. 

 

The aim of the doctoral thesis is to compose an overview of evidence-based interventions 

to support the development of gifted learners, to develop evidence-based training for pre- 

and primary school teachers to support gifted children in mathematics, and to evaluate the 

effectiveness of the training. 


