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PEREÕPE 

 

 

 

 

 

 

Pereõppe mõju on väga suur. Näiteks on lapsi, kes enne seda, kui ema keskusse tuli, klassist pigem 

jalga lasid võitunnis tukkuma jäid ... Ja ma ei tea, kas see on nüüd selle pärast, et ema on ka siin, või 

selle pärast, et emale on õppimine huvitav, aga need lapsed ütlevad: „Vaata, ema ...“; (...) „Vaata, 

ema, mis ma tegin!“; „Kas sa nägid, kui hästi ma käitusin?“; „Küsi Conchilt, kui tubli ma olin“ (...) Nii 

et asjad on tõesti muutunud1. 

Haridustöötaja toetab pereõpet 

 

 

 

 

                                                 

1 Flecha, A. (2012). Family Education Improves Student's Academic Performance: Contributions from European 

Research. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(3), 301–321. doi:10.17583/remie.2012.438. 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16, lk 315. 

 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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PEREÕPE 

TAUST 

Pereõpe kuulub uurimisprojekti INCLUD-ED raames tuvastatud edukate haridustegevuste hulka. 

Strateegiad kaasamiseks ja sotsiaalseks sidususeks hariduse abil (Euroopa Komisjon, 6. 

raamprogramm, 2006–2011). Projekti INCLUD-ED käigus analüüsiti, millised haridusstrateegiad 

aitavad ületada ebavõrdsust ja toetavad sotsiaalset sidusust ning millised põhjustavad sotsiaalset 

tõrjutust, kuna neis keskendutakse eelkõige haavatavatele ja tõrjutud rühmadele. Riskirühma õpilaste 

haridust toetavatel edukatel haridustegevustel on universaalsed komponendid, mida saab 

tõestuspõhiselt rakendada väga erinevas kontekstis ning mis aitavad saavutada edu haridusteel. 

Pereõpet kasutatakse selleks, et täiustada laste ja noorte haridust eri kontekstis kogu maailmas. 

Tänu Brüsselis Euroopa Parlamendis toimunud kahel rahvusvahelisel konverentsil esitatud edukatele 

haridustegevustele on tuhanded Euroopa lapsed saavutanud paremaid õpitulemusi, suurendades 

seeläbi oma võimalust jätkata kooliteed edukalt. Tänu projekti sotsiaalsele ja poliitilisele mõjule on 

Euroopa Komisjon lisanud selle Euroopa kümne mõjukaima uurimisprojekti nimekirja. INCLUD-ED on 

selles nimekirjas ainus sotsiaal-majandusliku ja humanitaarteadusliku valdkonna projekt.     

Pereõpe tugineb varasematele teooriatele ja teadustööle, mis on näidanud, et kultuuri- ja 

haridusalased ühistegevused õpilaste ja sotsiaalsete partnerite ning eeskätt pereliikmete vahel aitavad 

õpitulemusi parandada. Mõne haridus- ja kultuurialast lävimist edendava pereõppe ja kogukonna 

kaasamise programmi tulemusel on suurepäraseid õpitulemusi saavutanud õpilased, kelle kodus on 

väga vähe raamatuid või pereliikmetel madal haridustase.   

Vastavalt õppimisteaduse väljapaistvatele teaduslikele käsitlustele põhineb pereõpe interaktiivsusel ja 

edendab seda tänu dialoogilisele lähenemisele,2 st õpiprotsessi toimub dialoogide abil, mis on 

võrdsust soodustavad ja tunnustavad ning tugevdavad osalejate kultuurilist intelligentsust. Soov 

saavutada transformatsiooni toob kaasa dialoogi instrumentaalse mõõtme; need tuginevad 

solidaarsuse väärtustamisel, toimivad tähenduse loomise allikana ning toetuvad erinevate päritolude 

võrdsele väärtusele ja soosivad seda.  

Pereõpet võib kasutada eraldiseisvalt, kuid see toimib ka koolide kui õpikogukondade osana, nii 

nagu teisedki edukad haridustegevused, näiteks dialoogis lugemine või interaktiivsed rühmad. 

Õpikogukondade projekt tugineb kogu kooli hõlmavale sekkumisele, millega välditakse 

haridussüsteemist varakult lahkumist ning parandatakse õppeedukust ja sotsiaalset sidusust 

edukate haridustegevuste kaudu. Nendes koolides saavutatud positiivsete tulemuste tõttu 

soovitasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu käsitleda koole õpikogukondadena, et 

vähendada haridussüsteemist varakult lahkumist ning parandada õpitulemusi.3  

 

 

 

 

                                                 

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 

Lanham, M.D:Rowman & Littlefield. 
3 EK teatis (jaanuar 2011). Kooli poolelijätmise vähendamine: oluline panus Euroopa 2020. aasta 
tegevuskavasse. 
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KUIDAS PEREÕPE TOIMUB? 

Pereõpe tähendab, et pere ja teised kogukonna liikmed osalevad koolis mitmesugustes 

õpitegevustes. Õpitegevused võivad olla väga erinevad, kuid tegevuse (sisu, ülesehituse ja ajakava) 

määravad kindlaks osalejad ise nii et programm vastaks nende vahetutele vajadustele ja huvidele 

ning et järgitakse dialoogilist suunda. Pereõppe programmid võivad pakkuda väga mitmekesiseid 

valikuid.  

 

Kaks näidet koolides ellu viidud pereõppe kohta. 

Kirjaoskuse ja keeleõppetunnid 

sisserännanud peredele. Selle 

pereõppeprogrammi käigus õpetatakse 

sisserännanud peresid koolis vastuvõtva maa 

keeles lugema ja kirjutama. Tänu tundidele 

paraneb emade, isade ja teiste sugulaste 

keeleoskus. Nii saavad nad ühest küljest 

suhelda ka väljaspool oma kogukonda ja 

tulevad paremini toime sotsiaalsetes 

olukordades, näiteks tervishoius või tööl, 

ning teisest küljest on neil võimalus osaleda laste õppetöös nii koolis kui ka kodus. Kursusi 

koordineerivad vabatahtlikud, kes peavad alati silmas osalejate endi soove. 

 

Ühislugemine. Ühine ettelugemine on hariduslik-

kultuuriline tegevus, mille käigus loevad 

maailmaklassika teoseid ja arutlevad nende üle 

akadeemilise taustata inimesed, ka need, kes ei 

olnud kunagi varem raamatuid lugenud. Nii võib 

muu hulgas tutvuda Tolstoi, Shakespeare’i, 

Homerose, Kafka, Sophoklese, Cervantese, Zola, 

ja Orwelli teostega. Ühine ettelugemine lükkab 

ümber arusaama, et madala sotsiaal-

majandusliku staatuse või vähemuse taustaga pered ei huvitu kirjandusklassikast, Hispaania koolis 

võib näiteks näha araablannadest emasid lugemas Federico García Lorca teost „Bernarda Alba 

maja“.  

 

Pere ja teiste kogukonnaliikmete osalemine niisugustes tegevustes toetab nii nende enda kui ka 

laste õppimist. Võimalikuks saab see seetõttu, et selles õpitegevuses on kesksel kohal 

instrumentaalne õppimine, mille puhul arvestatakse osaleja vajadusi ja täidetakse need. Koolides, 

kus ühiste ettelugemist kasutatakse, paraneb perekondade haridustase. Ühtlasi muutub 

perekondlik ja haridusega seotud kontekst ja nendevaheline suhe ning õpilaste tulemused 

paranevad. 
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Õpilase õppekava ei erine neis koolides teiste omast, kuivõrd tegevused ei ole suunatud mitte 

lapsele, vaid täiskasvanutele. Siiski toetab pereõpe suuresti õppekava, mida lapsed koolis 

omandavad. Nii nagu teisedki edukad haridustegevused, on pereõpe kujundatud murdma nn 

Matteuse efekti, mille kohaselt raskustes inimestel on vähem võimalusi. Pereõppe tegevused 

pakuvad head haridust kõigile, eeskätt aga tipptasemel sisu neile, kes on ebasoodsamas olukorras.  

Pere ja kogukonna liikmed valivad ise, millal pereõppes osaleda, milliseid tegevusi ellu viiakse ning 

milline on ajakava. Vabatahtlikud vastutavad nii tegevuste teostamise kui ka pereõppe asjakohase 

korraldamise eest. Seda saab teha koos koolijuhi või teiste asjasse puutuvate organitega, nt 

komisjonidega, mis koosnevad õpetajatest, peredest ja teistest kogukonna liikmetest. Tegevuse 

hindamine, sh selle sobitamine osalejate vajadustega, tugineb vabatahtlike ja osaliste vahelisele 

dialoogile õppimise hindamise ja kokkulepete kohta. 

Pereõppe elluviimine ei too koolile ega õppijatele kaasa lisakulusid ning kool ei saa selle 

rakendamiseks täiendavaid vahendeid. Et aidata kaasa kõikide õppijate õpiedule, kasutatakse 

pereõppes siiski ressursse, mis on hariduskogukonnas juba olemas. Eeskätt on selleks kogukonna 

liikmed ja pered ise. Kuna pereõpe toimub olemasolevate ressursside baasil, siis on tegemist 

jätkusuutliku abinõuga.  

 

VAJADUS/KITSASKOHT, MILLEGA PEREÕPPE ABIL TEGELDAKSE 

■ Puudumine ja klassikursuse kordamine 

■ Käitumisprobleemide vähendamine 

■ Õpimotivatsioon 

■ Õpitulemused 

■ Mitmekultuuriline kooseksisteerimine 

■ Perede haridustaseme parandamine  

■ Perede ja teiste kogukonna liikmete muutmine hariduse vahendajateks 

■ Õpilase, pere ja kooli vahelised suhted 

■ Kodu ja kooli koostöö lapse hariduses 

 

SEKKUMISE TASAND 

Pereõpe on kättesaadav igale täiskasvanule, kes soovib oma haridust täiendada. Eeskätt on see 

mõeldud madala haridustasemega pereliikmetele või sisserännanud peredele, kes ei oska 

vastuvõtva maa keelt. Pereõpet saab rakendada väga erinevates kooliastmetes, sh alusharidus ja 

lapsehoid, alg-, põhi- ja keskkooliaste. Pereõpet saavad pakkuda era- ja avaliku sektori 

rahastatavad koolid, religioossed ja ateistlikud koolid ning vaeste, nn keskklassi ja kõrgema 

keskklassi piirkondade koolid.  

 

SEKKUMISE INTENSIIVSUS 
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Sekkumise intensiivsuse määravad iga kord ära osalejad, lähtudes enda haridusvajadustest ja 

osalemisvõimalustest (arvestades seejuures töö- ja pereelu ning muid kohustusi). 

 

TULEMUSED 

Pereõppe kõige olulisemate tulemuste4 hulgas on: 1) saavutuste paranemine koolis (tulemusnäitajate 

alusel), 2) terve kogukonna kaasamine õppimisse ja kooli, 3) koolist puudumise ja haridussüsteemist 

varakult lahkumise vähenemine.  

Vahemere kool (Tarragona – Kataloonia, Hispaania) asub Tarragona äärelinnas Campclari asumis. 

1960. aastatel alustasid seal tegevust naftakeemia ettevõtted ja sinna tööle saabunud sisserändajad 

suurendasid elanike arvu, mis tõi kaasa vajaduse uute koolide järele. Vahemere kool alustas 

tegevust veebruaris 1982. Piirkonnas on kaks kooli ja viimasel ajal on levinud arusaam, et 

Vahemere kooli õpilased ei taha õppida. Kooli õpilastest ligikaudu 60% on romad ja 35% 

islamiusulised. Suur osa õpilastest elab vaesuses. 

Nende kirjaoskus on nõrgal tasemel. Käivitati pereõpe, mille käigus korraldasid vabatahtlikud 

õpilaste vanematele lugemis- ja kirjutamistunde. Selle mõju õpitulemustele võib selgelt näha 

nooremas kooliastmes. Õpilaste osakaal, kes omandavad lugemis- ja kirjutamisoskuse koolieelses 

eas (5-aastased) suurenes 2014/15. õppeaastaks võrreldes 2011/12. õppeaastaga 58,95 

protsendipunkti. 

 

 

 

Koolieelikuna lugemis- ja kirjutamisoskuse omandanud 5-aastaste õpilaste osakaal (2011/12 ja 2014/15). Allikas: 

kooli andmed. 

 

Samuti oli koolis väga suur puudumiste määr. See suundumus oli kasvuteel kuni õppeaastani 

2012/13, mil koolist sai õpikogukond ja hakati rakendama edukaid haridustegevusi, sh pereõpet, 

mis tõi kaasa muutused. Järgmine graafik näitab puudumise vähenemist 46,52%-lt 2011/12. 

õppeaastal 0,94%-le 2014/15. õppeaastal. 

 

Õpilaste osakaal, kes koolist sageli puuduvad 

  Hommikune Õhtune Keskmine 

                                                 

4 Allpool esitatud kvantitatiivsed andmed on koolist, kus rakendatakse erinevaid edukaid haridustegevusi, 

seepärast ei saa pereõppe mõju eraldi välja tuua. Mida rohkem edukaid haridustegevusi kool rakendab, seda 

rohkem tema tulemused paranevad. 

Õppeaasta 2011/12 Õppeaasta 2014/15 

21,05% 80 % 
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Õppeaasta 2011/12 40 % 53,45 % 46,72 % 

Edukate haridustegevuste elluviimine (pereõpe ja muud) 

Õppeaasta 2012/13 10 % 19,35 % 14,67 % 

Õppeaasta 2013/14 5,37 % 6,79 % 6,08 % 

Õppeaasta 2014/15 1,26 % 0,63 % 0,94 % 

 

 

 

Õpilaste puudumine (perioodil 2011/12 ja 2014/15). Allikas: kooli andmed. 

 

Vahemere koolis suureneb perede osalemine koolielus. 2012/13. õppeaastal osales koolis 

korraldatud kuues erinevas pereõppe tegevuses 22 pereliiget ning 2014/15. õppeaastal osales 19 

muslimist ema suulise hispaania keele kursusel ja 25 ema kirjaliku hispaania keele kursusel. 

Pereliikmete aktiivne osalemine ja huvi hariduse vastu kummutab stereotüüpe, mis seostuvad 

sisserändajate huvide ja haridusliku eduga. Lisaks isiklike oskuste parandamisele aitab pereõpe 

osalejatel ametlikku tunnistust saada. Näiteks kaks roma ema, kes osalesid kursusel instrumentaalse 

õppe tunnistuse saamiseks, saidki mõlemad tunnistuse. 

 

Teiste koolide kogemustest näeme samasuguseid kasutegureid. Haridustöötaja kõneles mõjust, 

mida pereõpe nii pereliikmetele kui ka õpilastele avaldab: 

Lisaks vanematele said kasu loomulikult ka lapsed, sest vanemate eneseusk paranes, nad 

suutsid lapsega paremini suhestuda, suhteid juhtida, oskasid lapsele ette lugeda … Vanemad 

said kindlustunde ja oskused, et selle kõigega tõepoolest toime tulla5.  

Õpetajad räägivad kasust, mida see õpilastele annab: 

                                                 

5 Flecha, A. (2012). Family Education Improves Student's Academic Performance: Contributions from European 
Research. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(3), 301–321. doi:10.17583/remie.2012.438. 
http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16, p. 314. 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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(…) kui lapsed näevad oma ema tunnis osalemas – meil on nimelt tunde, kus emad õpivad koos 

lastega lugema ja kirjutama –, siis nad tulevad tundi ning teevad kaasa. See motiveerib neid 

[õpilasi].  

 

Oleme õpetajatega koosolekul arutanud, tunnis käivate konkreetsete perede üle ... Varem ei 

teinud nende lapsed kunagi kodutöid, aga nüüd teevad6.  

 

Tänu positiivsetele tulemustele on pereõpet rakendavate koolide arv 1990ndatest alates tunduvalt 

kasvanud. Praegu rakendab pereõpet üle 200 kooli Euroopas ja üle 300 kooli Ladina-Ameerikas. 
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