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INTERAKTIIVSED RÜHMAD 

 

 

 

 
 

 

 

Meile meeldib interaktiivsetes rühmades töötada, sest nii õpime rohkem, aeg läheb kiiremini ja 

õpetaja peaks muidu jõudma tegeleda kõigi 25 õpilasega ... Kui aga töötame interaktiivses rühmas, 

siis on meid ühe laua ümber ainult kuus ja me aitame üksteist, st kui tekib mõni küsimus, saame 

selle kohe lahendada. Saame paremateks sõpradeks, usaldame üksteist rohkem ning kui keegi 

tunneb end vahetunnis õues olles üksikuna ja tal ei ole kellegagi mängida, siis kutsume ta enda 

sekka. Miks? Sest me teame, et teda võib usaldada. (...) Interaktiivsed rühmad on hästi toredad, sest 

nende kaudu me õpime palju rohkem kui tavalises tunnis.  

10-aastane Ania selgitas Euroopa Parlamendis interaktiivsete rühmade tööd. 
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INTERAKTIIVSED RÜHMAD 

TAUST 

Interaktiivsed rühmad (Interactive Groups, IG) kuuluvad uurimisprojekti INCLUD-ED raames 

tuvastatud edukate haridustegevuste hulka. Strateegiad kaasamiseks ja sotsiaalseks 

sidususeks hariduse abil (Euroopa Komisjon, 6. raamprogramm, 2006–2011). Riskirühma õpilaste 

haridust toetavatel edukatel haridustegevustel on universaalsed komponendid, mida saab 

tõestuspõhiselt rakendada väga erinevas kontekstis ning mis aitavad parandada õppeedukust.  

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 projekt1. 

Interaktiivse rühma teoreetiline raamistik põhineb laialdasel teaduskirjandusel, mille kohaselt avaldab 

võimete alusel rühmitamine negatiivset mõju õpilaste tulemustele, ootustele ja enesehinnangule, 

võimalusele kaaslastelt õppida ja kõrgematesse tasemerühmadesse liikuda, eriti haavatavate õpilaste 

puhul. Samuti on vajalik, et õpilased saaksid omavahel rohkem ja mitmekesisemalt suhelda. 

Kooskõlas õppeteaduste parimate lähenemisviisidega kaasavad ja toetavad interaktiivsed rühmad 

kõikide õpilaste suhtlemist ja kvaliteeti dialoogilise õppemeetodi kaudu. Dialoogilise õppe teooria1 

kohaselt tekib õppijatel teemast sügav arusaamine ning nad arenevad isiklikul ja sotsiaalsel tasandil 

siis, kui nad on kaasatud võrdsetesse dialoogidesse, mis teadvustavad igaühe kultuurilist 

intelligentsust ja juhinduvad sellest, seavad eesmärgiks muutuse, võimendavad dialoogi 

instrumentaalset mõõdet, põhinevad solidaarsusel, on tähenduse loomise allikad ning tuginevad eri 

taustade võrdsele väärtusele ja toetavad neid. Seega kaasavad interaktiivsed rühmad kõiki neid, kes 

otseselt või kaudselt mõjutavad õpilaste arengut ja õpitulemusi, sh õpetajad, sugulased, sõbrad, 

naabrid, organisatsioonide liikmed, kohalikud kogukonnad ning vabatahtlikud.  

Interaktiivseid rühmi võib kasutada eraldiseisvalt, kuid need toimivad ka koolide kui 

õpikogukondade osana, samuti nagu teised edukad haridustegevused, näiteks ühislugemine või 

pereõpe. Õpikogukond on kogu kooli hõlmav sekkumine edukate haridustegevuste kaudu, et 

vältida haridussüsteemist varakult lahkumist ning parandada õppeedukust ja sotsiaalset sidusust. 

Nendes koolides saavutatud positiivsete tulemuste tõttu soovitasid Euroopa Komisjon ja Euroopa 

Nõukogu käsitleda koole õpikogukondadena, et vähendada haridussüsteemist varakult lahkumist 

ning parandada õpitulemusi2.  

 

KUIDAS INTERAKTIIVSED RÜHMAD TÖÖTAVAD? 

Interaktiivses rühmas jagatakse klassi õpilased väikestesse heterogeensetesse rühmadesse ja igat 

rühma juhendab täiskasvanu. Moodustatakse nelja- või viieliikmelised rühmad, mille liikmed on 

                                                 

1 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. 
2 Euroopa Komisjoni teatis (jaanuar 2011). Kooli poolelijätmise vähendamine – oluline panus Euroopa 2020. 
aasta tegevuskavasse. 
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erinevate võimetega, eri soost, eri kultuuritausta, emakeele ja nahavärviga. Interaktiivses rühmas on 

täiskasvanutel õppetegevuses kaks profiili: õpetaja ja vabatahtlik. Vabatahtlikud on sageli pere ja 

kogukonna liikmed, sh kirjaoskamatud või väga madala haridustasemega inimesed, vilistlased, 

vabatahtlikud üliõpilased ning täiskasvanud inimesed kogukonna teistest organisatsioonidest.  

Õpetajad läbivad sissejuhatava intensiivkursuse, 

kus nad tutvuvad interaktiivse rühma teaduslike 

alustega. Kursusest oodatakse osa võtma ka 

vabatahtlikke. Õpetajate ülesanne on klassis 

toimuvad tegevused ette valmistada ja neid enne 

iga tunni algust vabatahtlikele põgusalt 

tutvustada. Tutvustamine on küll kasulik, kuid iga 

kord ei pea seda tegema, sest vabatahtliku roll on 

toetada rühmi ja juhendada neid interaktiivse 

õppimise käigus, mitte asendada õpetajat. 

Seepärast võib vabatahtlik olla igaüks. 

Rühmas korraldatakse lühikesi, 15- kuni 20-minutilisi tegevusi, mis keskenduvad instrumentaalsele 

õppele. Pärast ühe tegevuse lõpetamist alustatakse järgmist ja töötatakse teise täiskasvanu käe all. 

Nii on klassi õpilased umbes pooleteise tunni jooksul tegelenud nelja õppekava kohase tegevusega 

ja suhelnud peale oma rühmakaaslase nelja täiskasvanuga. Selle tulemusena suurendab 

interaktiivne rühm instrumentaalset õpet, sest niiviisi töötades on tagatud, et kõik õpilased õpivad 

neli korda rohkem kui tavatunnis. Osalevate õpilaste motivatsioon suureneb, samuti paraneb 

kooseksisteerimine, kuna õppimine tugineb ühtekuuluvusele ja mitte rivaalitsemisele ning kõik 

rühma liikmed aitavad kaaslasi ülesande täitmisel (kuna see on järgmise rühmatöö juurde asumise 

eeldus).  

Koolides, kus rakendatakse interaktiivseid rühmi, kasutatakse tavalist õppekava, see ei erine teiste 

koolide õppekavast ja õpetajad peavad järgima riiklikke standardeid. Kuigi interaktiivne rühm sobib 

kõikidesse ainetundidesse, peetakse seda paljudes koolides kõige tähtsamaks keeleõppe ja 

matemaatika instrumentaalse õppe puhul. Nii nagu teisedki edukad haridustegevused, on 

interaktiivne rühm kujundatud murdma nn Matteuse efekti, – mille kohaselt raskustes inimestel on 

vähem võimalusi –, sest sellised tegevused pakuvad head haridust kõigile, eeskätt aga tipptasemel 

sisu neile, kes on ebasoodsamas olukorras. Õpetaja otsustab, millal interaktiivset rühma tunnis 

kasutada, ja see ei tähenda teiste tegevuste, nt põhitunni peatamist. Samuti otsustab õpetaja 

vastavalt ülesandele, milliseid materjale kasutada. Interaktiivse rühma õige rakendamise eest 

vastutab samuti õpetaja. 

Interaktiivseid rühmi kasutavad koolid otsustavad õpilaste toetamise vajaduse üle tavapärasel viisil 

ning õppimise hindamise ja kokkulepete dialoogilisse protsessi on kaasatud vanemad, õpetajad, 

vabatahtlikud ja õpilased. Iga täiskasvanu tegeleb 4-5 õpilasega ja klassiõpetaja jälgib üldist 

tegevust ning seepärast võimaldab interaktiivne rühm individuaalsemalt hinnata õpilase raskusi ja 

toetuse vajadust. Tuge saavad pakkuda eri inimesed: õpetaja, vabatahtlikud ja klassikaaslased. 

Mõnel juhul osalevad interaktiivses rühmas ka abiõpetajad, et aidata neid õpilasi, kellel on teistest 

raskem. Samad inimesed osalevad interaktiivses rühmas eduka rakendamise jälgimisel ja 
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hindamisel. Sageli arutletakse interaktiivse rühma tunni lõpus üheskoos, mida õpilased õppisid, mis 

oli tulemuslik ja mida saaks veel paremini teha. Lisaks koolisisestele toimingutele kasutavad 

interaktiivset rühma rakendavad õpetajad ja koolid tavapäraseid hindamisvahendeid (nt 

standardtest). Interaktiivne rühm aitab õpilasel mistahes teadmiste kontrolli edukalt sooritada. 

Interaktiivse rühma elluviimine ei too koolile ega 

õppijatele kaasa lisakulusid ning kool ei saa selle 

rakendamiseks täiendavaid vahendeid. Interaktiivne 

rühm kasutab siiski ressursse, mis on 

hariduskogukonnas juba olemas – eeskätt 

kogukonna liikmed ja õpilased ise –, et aidata kaasa 

kõikide õppijate õpiedule. Kuna interaktiivne rühm 

toimib olemasolevate ressursside baasil, siis on 

tegemist jätkusuutliku abinõuga.  

 

VAJADUS/KITSASKOHT, MILLEGA INTERAKTIIVSE RÜHMA ABIL TEGELDAKSE 

■ Puudumine ja klassikursuse kordamine 

■ Käitumisprobleemide vähendamine 

■ Õpimotivatsioon 

■ Laste emotsionaalne heaolu, ühtekuuluvus ja sõprus 

■ Õpitulemused 

■ Mitmekultuuriline kooseksisteerimine 

■ Perede ja teiste kogukonna liikmete muutmine hariduse vahendajateks 

■ Õpilase, pere ja kooli vahelised suhted 

■ Kodu ja kooli koostöö lapse hariduses 

 

SEKKUMISE TASAND 

Interaktiivne rühm on mõeldud igaühele, kes koolitöös osaleb. Interaktiivset rühma saab rakendada 

eri kooliastmetel, sh alushariduses ja lapsehoius, alg-, põhi- ja keskkooliosas ning ka 

täiskasvanukoolituses (elukestva õppe ja/või haridustee jätkamisel). Interaktiivsed rühmad saavad 

pakkuda era- ja avaliku sektori rahastatavad koolid, religioossed ja ateistlikud koolid ning vaeste, 

nn keskklassi ja kõrgema keskklassi piirkondade koolid. Kuigi osaleda võivad kõik õpilased, on 

interaktiivne rühm kasulik eeskätt sotsiaal-majanduslikult kehvas olukorras olevatele õpilastele, 

vähemustele ja õpiraskuste või puuetega õpilastele.  

 

SEKKUMISE INTENSIIVSUS 

Interaktiivne rühm saab tööd alustada kooliaasta kestel jooksvalt ja kaasa teevad eranditult kõik klassi 

õpilased. Õpetajad, vabatahtlikud ja õpilased ise tagavad, et iga õpilane saab endale vajaliku toe tänu 

klassi eri õpitegevuste interaktiivsusele nii pädevate klassikaaslaste (teiste, võimekamate õpilaste) kui 

ka eri täiskasvanute (õpetajad ja teised) abiga. 
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TULEMUSED 

Interaktiivse rühma olulisemate tulemuste3 hulgas on: 1) kooli näitajate paranemine (tulemuste alusel), 

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

lahkumise vähenemine, 4) paranenud kooseksisteerimine, 5) olemasolevate ressursside tõhusam 

kasutamine. Saavutusi kinnitavad juhtumikirjeldused konkreetsetest koolidest. 

Angel Guimerà kool asub El Vendrellis (Hispaanias Kataloonias), täpsemalt Puigi asumis, mis on üks 

kõige kiiremini kasvavaid piirkondi. Sellele koolile viidatakse sageli seoses kõikide õpilaste lõimimise 

küsimusega, sest seal on palju hariduslike erivajadustega õpilasi. Standardtestide tulemuste alusel 

on õppeedukus võrreldes interaktiivse rühma rakendamisele eelnenud ajaga paranenud rohkem 

kui viie protsendipunkti võrra. 

 

Standardtestide tulemused 

2008-2009 2011-2012 

7,8% üle piirkondliku keskmise 13% üle piirkondliku keskmise 

 

Standardtestide tulemuste paranemine (vahemikus 2008/09–2011/12). Allikas: projekt INCLUD-ED. 

 

Mare de Déu de Montserrat' kool asub Hispaanias Terrassa äärelinnas, kus elab palju madala 

sotsiaal-majandusliku staatusega peresid ning kus on kõrge töötuse ja vaesuse määr. Palju on 

õpilasi Marokost ja Ladina-Ameerikast ning mõned lapsed on roma kogukonnast. Interaktiivne 

rühm on olnud selles koolis kasutusel alates 2001/02. õppeaastast. 2009.–2011. aasta andmetest 

selgub, et tulemused on paranenud keeleõppes ja matemaatikas. Keeleoskuse puhul suurenes sel 

ajavahemikul kõrge saavutustasemega õpilaste osakaal ja vähenes madala saavutustasemega 

õpilaste osakaal. Sama tendents nähtub matemaatikapädevuste puhul. 

 

 

                                                 

3 Allpool esitatud kvantitatiivsed andmed käivad koolide kohta, kus rakendatakse erinevaid edukaid 

haridustegevusi, seepärast ei saa interaktiivse rühma mõju eraldi välja tuua. Mida rohkem edukaid 

haridustegevusi kool rakendab, seda rohkem tema tulemused paranevad. 
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Elementaarse keeleoskuse paranemine protsentides (vahemikus 2009–2011). Kuues klass. Allikas: projekt 

INCLUD-ED. 

 

 

Elementaarsete matemaatikapädevuste paranemine protsentides (vahemikus 2009–2011). Kuues klass. Allikas: 

projekt INCLUD-ED. 

 

La Pazi kool asub Hispaanias Albacete äärelinnas La Milagrosas. Piirkonnas elavad peamiselt roma 

pered, kelle haridustase on madal, elutingimused ei ole head ja töötuse määr on kõrge. Õpilaste 

tulemustes näeme 1,1–2,3punktist paranemist (üle 5) keeleõppe kuues valdkonnas. 

 

Keelepädevused. Paranenud valdkonnad. Neljas klass. Allikas: projekt INCLUD-ED. 

 

Lisaks paremale õppeedukusele saavutati La Pazi koolis puudumiste vähenemine ja kooli astunud 

laste arvu suurenemine. 2006/07. õppeaastal oli puudumisi 30%, 2007/08. õppeaastal vähenes 

puudumine 10%ni ja 2008/09. õppeaastal esines seda vaid aeg-ajalt. Kui varem oli õpilaste arv 

koolis mitmel aastal vähenenud, siis pärast edukate haridustegevuste, sh interaktiivse rühma 

kasutuselevõttu (2005–2006) hakkas kooli õpilaste arv kasvama. 
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Õpilaste arvu muutused. Allikas: projekt INCLUD-ED. 

 

Ühes õpitulemuste parandamisega paraneb ka õpilaste kooseksisteerimise ja ühtekuuluvuse tunne, 

mis kinnitab, et kool ei pea valima õpetatava sisu ja väärtushinnangute vahel. Sama selgub 

interaktiivses rühmas osalejate tsitaatidest, mis toonitavad, kui tähtis roll on kogukonna kaasatusel: 

 

Kui me töötame vabatahtlikega ja teeme klassis rühmatööd, siis tegeleme väga palju 

väärtushinnangutega. Töötame selle nimel, et üksteisega suhestuda, kaaslasi austada ja 

sallida, s.t kui sina esimesena valmis saad, siis ei ole töö veel valmis, ei ole ainult sina, sina, 

sina, vaid meie, mõtleme kogu rühmale. (Kooli koordinaator)4 

 

Kui ma siia tulin, siis käis siin suur möll. Uskumatu! Ja siis ütles üks väike tüdruk, et „Juani ema 

on siin!“ ja kõik istusid oma kohale. [Ja mina ütlesin:] „Olge nüüd kõik vaikselt ja vaadake, mis 

juhtub.“ Ja kõik lapsed istusid ja ootasid, mida õpetaja neil teha laseb. Kõik sujus ... Ja õpetaja 

küsis: „Millal sa jälle tuled, Emilia?“ (Kirjaoskamatu ema, kes kuulub etnilisse vähemusrühma)5 

 

Need edusammud saavutati ilma täiendavate vahenditeta, mis tähendab, et tänu interaktiivse 

rühma kasutamisele saab kogukonna ressursse tõhusamalt ära kasutada. Järgmisel joonisel on 

näha kooli andmed, kus viie aasta jooksul suurenes kooli õpilaste arv ühe õpetaja kohta. Samal ajal 

hakati kasutama edukaid haridustegevusi, sh interaktiivne rühm, ning õpilaste õpitulemused 

paranesid oluliselt. Tänu interaktiivsele rühmale kasutati olemasolevaid ressursse tõhusamalt: iga 

1 000 euro kohta kuus koolitati rohkem õpilasi ja nende õppeedukus oli parem. Õpitulemused 

paranesid tõhusamalt kasutatud ressursside, mitte suuremate kulutuste tõttu. 

 

                                                 

4 Elboj, C., & Niemelä, R. (2010). Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The case of Interactive 
groups. Revista De Psicodidáctica, 15(2), 177–189. doi:10.1387/RevPsicodidact.810. lk 186: 
5 Diez, J., Gatt, S., & Racionero, S. (2011). Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the 

School's Centre: the role of community participation. European Journal Of Education, 46(2), 184–196. doi:10.1111/j.1465-

3435.2011.01474.x. lk 191 
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Koolitatud õpilaste arv ühes kuus investeeritud 1 000 euro kohta. Allikas: projekt INCLUD-ED. 

 

Interaktiivse rühma kasutamisel koolides võib siiski esineda takistusi. Üks peamine interaktiivse 

rühma rakendamist takistav tegur on mõne õpetaja vastumeelsus kutsuda tundi vanemaid või teisi 

kogukonna liikmeid väljastpoolt kooli. Interaktiivset rühma ei saa kasutada, kui klassiõpetaja seda 

kindlalt ei poolda, sest õpetaja on see, kes otsustab interaktiivse rühma kasutamise või 

mittekasutamise üle. Vastumeelsus kaob sageli siis, kui nähakse teiste klasside edusamme ja 

soovitakse ka enda klassiga sama lähenemist proovida. 

Tänu positiivsetele tulemustele on interaktiivset rühma rakendavate koolide arv 1990ndatest alates 

oluliselt kasvanud. Praegu rakendab interaktiivseid rühmi üle 200 kooli Euroopas ja üle 300 kooli 

Ladina-Ameerikas. Kuna interaktiivne rühm parandab paljude õpilaste õpitulemusi ja hariduslikke 

väljavaateid, on see paljulubav vahend, mis aitab saavutada „EL 2020“ eesmärki vähendada koolist 

väljalangemise määra alla 10%ni. 

 

VIITED  

Elboj, C., & Niemelä, R. (2010). Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The case of 

Interactive groups. Revista De Psicodidáctica, 15(2), 177–189. 

doi:10.1387/RevPsicodidact.810. 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/810  

Flecha, R. (2015). Successful Educational Action for Inclusion and Social Cohesion in Europe. 

Springer Publishing Company. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11176-

6_4 

García-Carrión, R., & Díez-Palomar, J. (2015). Learning communities: Pathways for educational 

success and social transformation through interactive groups in mathematics. European 

Educational Research Journal, 14(2), 151–166. 

http://eer.sagepub.com/content/14/2/151.short 

INCLUD-ED Consortium. (2009). Actions for success in schools in Europe. Brüssel. Euroopa 

Komisjon. 

Oliver, E., & Gatt, S. (2010). From power-related communicative acts to dialogic communicative acts 

in classrooms organised in interactive groups.Revista Signos, 43, 279–294. 

http://www.scielo.cl/pdf/signos/v43s2/a02.pdf  

Valls, R., & Kyriakides, L. (2013). The power of interactive groups: how diversity of adults volunteering 

in classroom groups can promote inclusion and success for children of vulnerable minority 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/810
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11176-6_4
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-11176-6_4
http://eer.sagepub.com/content/14/2/151.short
http://www.scielo.cl/pdf/signos/v43s2/a02.pdf


 

www.schooleducationgateway.eu/et/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
9 

ethnic populations. Cambridge Journal Of Education, 43(1), 17–33. 

doi:10.1080/0305764X.2012.749213. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0305764X.2012.749213#.Vcn-Sfl_Oko  

 

LISATEAVE 

10-aastane õpilane Ania Ballesteros tutvustab interaktiivseid rühmi ja dialoogis lugemist projekti 

INCLUD-ED lõppkonverentsil (6. detsembril 2011 Euroopa Parlamendi hoones) (ingliskeelsed 

subtiitrid): https://vimeo.com/76545601 

 

KONTAKTANDMED 

CREA. Community of Researchers on Excellence for All.  

E-posti aadress: crea@ub.edu  

Veebisait: http://crea.ub.edu  

 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0305764X.2012.749213#.Vcn-Sfl_Oko
https://vimeo.com/76545601
mailto:crea@ub.edu
http://crea.ub.edu/

