
Erivajadustega laps 

ERIPEDAGOOGIKA

 Pedagoogika haru, mis tegeleb arengupuuetega 
laste/täiskasvanute 

õpetamise, kasvatamise ja korrektsiooniga.

Eripedagoogika hõlmab:
 Kuulmispuudeid
 Nägemispuudeid
 Kõnepuudeid
 Vaimset alaarengut
 Kehapuudeid
 Käitumishälbeid
 Psüühikahälbeid
 Liitpuudeid
 Pervasiivseid arenguhälbeid, sh autism
 Ulalapsi



 Erivajadustega laps, kes vajab 
õppimisel ja õpetamisel erilist 
tähelepanu ja/või lähenemist.

 Eriõpetus-õpetus neile, kes erinevad 
keskmisest õpilasest:

- intellektuaalse

- füüsilise

- sotsiaalse

- emotsionaalse arengu poolest

ERIPEDAGOOGIKA OBJEKT



ERIPEDAGOOGIKA

Üldmõisted:

Arengupuue- mingi psüühika ja/või motoorika 
funktsiooni täielik või osaline puudumine (nt. 
kurtus)

HEV – hariduslik erivajadus

Arengupeetus/pidurdus/segatüüpi spetsiifiline 
õpivilumuse häire/õpiraskus – arengu 
aeglustumine, hilistumine

Õpetatavus – võime omandada teadmisi ja oskusi, 
kanda kogemust üle uutesse olukordadesse

Arendatavus - arenemisvõime



NORMAALNE JA ANORMAALNE

5 lähtekohta piiri tõmbamiseks.

- Subjektiivne lähtekoht

- Normatiivne lähtekoht

- Kultuuriline lähtekoht

- Statistiline lähtekoht

- Kliiniline lähtekoht



Normaalsuse III lähtekohta Grunewaldi 

järgi

I Statistiline keskmine

II Bioloogiliselt loomulik

III Reeglite kogum, mis on paika 
pandud ühiskonna poolt



Anomaalia tekkimise protsess 

(Grunewaldi järgi)

KAHJUSTUS

TALITLUSE PUUE

VAEGURLUS



Arusaamine kvaliteedist St. Esemete ja nähtuste 
omadustest

Arusaamine kvantiteedist St. Esemete hulgast, 
arvust, algebrast

Arusaamine põhjus-
tagajärg seostest

ST. On külm ja panen 
selga paksema kampsuni

Arusaamine ruumist St. Oma kehaskeemist, 
ruumisuhetest jms

Arusaamine ajast Nädala- ja kuupäevad, 
ajatelg 

INIMESE ANALÜÜS 5 OMADUSE 

JÄRGI



ARENGUHÄLVETE PÕHJUSED

I Sünnieelsed kahjustused:
1. intokatsioonid ehk lootemürgitused

2. Veregruppide sobimatus ehk reesuskonflikt

3. Ema südame-, veresoonkonna-, maksa ja 
neerukahjustused

4. Toksoplasmoos

5. Rasked traumad

6. Enneaegsus

7. Patoloogiline pärilikkus



 Sünniaegsed kahjustused:

1. Hapnikupuudus ehk asfüksia

2. Sünnitraumad

3. Sünnitusaegsed nakkused

ARENGUHÄLVETE PÕHJUSED



ARENGUHÄLVETE PÕHJUSED

 Sünnijärgsed kahjustused (0-3 a):

1. Üld – ja neuroinfektsioonid

2. Traumad

3. Mürgitused



KEHAPUUDED

 LIIGITUVAD SÕLTUVALT põhjustest, 
algusajast, raskusastmest, 
intensiivsusest:

-üldkehalised puuded

- nakkushaigused

- neuromotoorika puuded

-taandarengut põhjustavad haigused

-ortopeedilised, luustiku ja lihaskonna puuded



KEHAPUUDED

ÜLDKEHALISED PUUDED:

 Astma

 Verehaigused

 Krooniline neerupuudulikkus

 Vähk

...NB! Kaasasündinud nakkushaigused, sh nt AIDS



KEHAPUUDED

Neuromotoorika puuded:

-Traumaatiline ajukahjustus

-Krambid

-Ajuhalvatus ning sellega sageli kaasnev düsartria

-Seljaajupuuded (nt. seljaajusong)



KEHAPUUDED

 Taandarengulised haigused:

- lihasdüstroofia

- Seljalihaste atroofia



KEHAPUUDED

Ortopeedilised, lihaste, luustiku ja liigeste 
puuded:

-Kõver selgroog

-Puusavead

-Jäseme puudulikkus

-Luustiku haprus


