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SISSEJUHATUS

Eesti sotsiaalvaldkonda on ees ootamas suured muudatused töövõimereformi näol
Töövõimereformi on isegi nimetatud suurimaks sotsiaalvaldkonna reformiks Eesti
iseseisvuse perioodil. Sellise suure muudatuse ettevõtmine tõestab, et iga inimene tööturul
on vajalik ning oluline. (Haukanõmm & Hanga, 2013.)

Töövõimereformiga seonduvate muudatuste elluviimiseks tuleb vaadelda teemat laiemalt,

mitte käsitleda seda ainult sotsiaalvaldkonna ettevõtmisena. Selle juured ulatuvad
kaugemale, kindlasti ka haridussüsteemini. Sealt saab alguse erivajadusega inimese

ettevalmistus tööturule siirdumiseks.

Erivajadusega inimese tööle asumine eeldab head eelnevat ettevalmistust. Kutsekoolid on

kindlasti olulisel kohal erivajadustega õpilaste ettevalmistamisel tööeluks. Hariduse
omandamine vastavalt võimetele on oluliseks eelduseks, et saada vajalikud oskused
edaspidiseks eluks. Nii ongi olulisel kohal tööreformi õnnestumiseks kaasav ja võimetele
vastav haridus, mis peaks endas hõlmama erivajadusega õpilasele vajalikke tugiteenuseid
ning kohandusi õppe soodustamiseks, toetamiseks. (Haukanõmm & Hanga, 2013.)

Üks võimalus muuta õpe erivajadusega õpilastele võimetekohasemaks on õppematerjalide

kohandamine ja lihtsustamine. Kindlasti eeldab kogu õppeprotsess tugiteenuste ja
erinevate spetsialistide olemasolu.

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on koostada viipekeele piltsõnastik Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuse pagaritöö eriala õpilastele.

Töö koosneb sissejuhatusest, milles autor annab ülevaate magistritööst, kahest peatükist ja
arutelust ning kokkuvõttest. Töö esimeses peatükis antakse ülevaade antud teemaga seotud
teoreetilisest käsitlusest, sealhulgas, erivajadusega õpilastest kutseõppes, õppematerjalide
kohandamisest erivajadusega õpilasele, viipekeele olulisusest hariduskeelena, tuuakse

välja seni valminud olulisemad viipekeele sõnastikud ning õppematerjalid ja tutvustatakse
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust ning sealseid õppevõimalusi pagaritöö erialal.
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Magistritöö teises peatükis keskendutakse uurimistulemustele: antakse põhjalik ülevaade
uurimuse valimist ja läbiviimisest, kirjeldatakse uurimistulemusi ja viipekeele
piltsõnastiku valmimise protsessi. Tehakse ülevaade sõnastikule antud

eksperthinnangutest. Arutelus tuuakse välja seosed teoreetilise osaga. Kokkuvõttes antakse
lühiülevaade uurimistööst ning selle tulemusena valminud sõnastikust.

Magistritöö tulemusena valmis „Viipekeele piltsõnastik pagaritöö eriala õpilastele“. Antud
sõnastik ning selle juurde kuuluv viipevideosid sisaldav CD-ROM on lisatud valmis kujul
magistritööle.

Käesoleva magistritöö teema on valitud lähtuvalt autori enda huvist ning soovist ühendada
oma teadmised viipekeelest ja eripedagoogikast. Olulist rolli lõpliku teema

väljakujunemisel omas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse kuulmiserivajadustega
õpilaste vajadus pagaritöö erialaste õppematerjali järgi.

Antud töö autor soovib tänada kõiki, kes käesoleva töö valmimisele kaasa aitasid, eriti töö

juhendajat PhD Tiiu Tammemäed.
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1 KUULMISERI VAJADUSEGA ÕPILASTE ÕPPEMATERJALID

Antud peatükis käsitletakse erivajadusega õpilast kutseõppes, tuuakse välja, kes on

erivajadusega õpilane, missuguseid kohandusi vajavad erivajadusega õpilased õppetöö

omandamiseks. Kuna antud töö eesmärgiks on viipekeele sõnastiku koostamine Astangu

Kutserehabilitatsiooni Keskuse (edaspidi AKRK) pagari eriala õpilastele, siis käsitletakse
keskuse õppe võimalusi, erilist tähelepanu pööratakse pagaritöö tööõppekursusele ja
sellele, missuguse haridusliku taustaga on kuulmiserivajadusega õpilased, kes õpivad
pagaritööd.

1.1 Erivajadusega õpilane kutseõppes

Kutseharidus annab vajalikud teadmised, oskused, hoiakud ja pädevused töö tegemiseks.
Ühtlasi omandatakse koos kutseharidusega valmidus töötamiseks ja osalemiseks
indiviidina ühiskonnaelus. Kutsehariduse edukas lõpetamine tähendab tööturu jaoks
vajaliku erialase kvalifikatsiooni omandamist. (Loogma, 2013.)

Kõige olulisemaks kutsehariduse ülesandeks peetakse majanduslikku funktsiooni: läbi
hariduse andmise tagatakse inimestele tööks vajalike teadmiste omandamine.
Kutsehariduse omandamisega tagatakse vajaliku tööjõu ettevalmistamine riiklikul tasemel.

Eelneva kutsehariduse ülesande juurde on lisandunud veel kolm olulist punkti:

1. Sotsiaalne – töötamine tagab turvatunde nii indiviidile, kui ka riigile. Kutseharidus
valmistab ette ühiskonnale vajaliku tööjõu.

2. Sotsialiseeriv – läbi kutsehariduse omandamise valmistatakse inimesed ette nii

ühiskonnas, kui ka tööturul osalemiseks.
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3. Kultuuriline – omades tööd, tunneb inimene ennast väärtusliku, kasulikuna ja
tunneb ennast seeläbi enesekindlana. Kutseharidust õpetades pööratakse tähelepanu
töökultuuri ja – eetika ning motivatsiooni arendamiseks (Loogma, 2013.)

Ühiskonna järjepideva suutlikkuse tagamiseks on oluline, et iga inimene oleks tööturul
rakendatud vastavalt oma võimetele ja oskustele. Riiklikult tasandil pööratakse sellele aina
enam tähelepanu ning otsitakse lahendusi, kuidas populariseerida kutseharidust ning
suunata inimesi seda omandama. Sealhulgas otsitakse lahendusi, kuidas kaasata erinevaid
spetsiifilisi sihtgruppe, näiteks hariduslike erivajadustega inimesi, omandama võimetele
kohaseid oskusi, eesmärgiga olla töötav ja võrdväärne ühiskonna liige. (Eesti

kutseharidussüsteemi arengukava 2009-2013.)

Tänapäeva arenenud riikides on oluline, et erivajadusega inimestele suudetaks tagada
haridus, mis annab neile võimaluse osaleda ühiskonnas täisväärtusliku indiviidina,
langetades otsuseid oma huvidest ja võimetest lähtuvalt. Toetatakse erivajadustega noorte

kutsehariduse omandamist ning tööellu siirdumist. Kaasava hariduse olulisuse
kasvamisega ongi eripedagoogikast saanud erinevate pedagoogika harudega (näiteks
kutseharidus, kõrgharidus jne) põimuv hariduslik suund. (Kõrgesaar, 2013.)

„Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009-2013“ üheks oluliseks märksõnaks on

õppijakesksus. See tähendab, et kutseharidus peab olema kättesaadav kõigile
sihtrühmadele, kaasa arvatud erivajadustega inimestele. Nende toetamiseks peab kooli
poolt olema tagatud vajalikud tugiteenused, õppekavade ja õppekorralduse paindlikus
tagamaks nii erivajadusega õpilasele maksimaalne areng ning kaasatus õppeprotsessis
(Mägi, 2008).

Erinevate Euroopa riikide aruannete kohaselt on kaasamine kutseharidussüsteemis

problemaatilisem, kui näiteks põhihariduse kontekstis. Põhjustest on välja toodud, et

vanusega erinevus hariduslike erivajadustega õpilaste ja nende kaaslaste vahel aina

süveneb, kutseharidussüsteemi õpetajad vajavad mitmekülgsemat ettevalmistust
hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilaste õpetamiseks. Välja on toodud ka seda,
et kutsehariduse õpetajad on vähem positiivselt meelestatud HEV õpilaste kaasamiseks

ning mõned erivajadusgrupid on raskemini kaasatavad. Raskemini kaastavaks on peetud
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kuulmiserivajadusega, tõsiste emotsionaalsete ja käitumuslike probleemidega õpilasi.
(Meijer, 2003.)

2013. aastal on Eesti Hariduse Infosüsteemis märgitud HEV õpilasi 24 000 ehk 17%

kõigist üldharidust omandavatest õpilasest (koguarv 135 000 õpilast). Need õpilased on

lahutamatu osa kooli õpilaskonnast, keda kaasatakse võimetekohasesse õppetegevusse

ning kellele tuleb osutada piisavalt tuge õppeprotsessis, et õppida ja toime tulla. (Kurm,
2013.)

11. jaanuar 2013 aastal kinnitati haridus-ja teaduministri käskkirjaga nr. 31

koolitustellimus perioodiks 2013-2015. Antud käskkirja koostamise aluseks on sotsiaalse
ja majandusliku vajaduse analüüs ning õppeasutuste seniste riiklike koolitustellimuste
täitmise statistika. Sotsiaalse vajaduse all mõeldakse isikuid, kes antud ajaperioodil
kutseõpet vajavad ja arvestatakse ka seda, mis erialasid eelistataks. Majandusliku vajaduse
aluseks on Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuvajaduse prognoos 2019 ja

seniste kutsekoolide lõpetajate rakendumise statistika tööturul. (Riiklik koolitustellimus
…, 2013; Haridus-ja Teadusministeeriumi hallatavate …, 2013.)

2013/2014 õppeaastal oli riikliku tellimusega määratud kutsekoolide koolituskohtade arv

23 595. Nendest 2,9 % ehk 698 kohta oli mõeldud HEV õpilastele (Riiklik

koolitustellimus …, 2013) . Võrdluseks võib tuua, et 2008/2009 õppeaastal oli kutseõppes
osalevate HEV õpilaste arv 768 ehk 2,8 % kõigist ametikoolide õpilastest (Karjääriinfo
erivajadusega noorele, 2009). Nende numbrite põhjal võib öelda, et HEV õpilaste arv

kutseõppes on püsinud üsna stabiilsena. Jälgides kutsereformi ja eelnevalt välja toodud
numbrilist statistikat, tundub, et pigem rõhutakse HEV õpilaste õpetamise kvaliteedile, kui
HEV õpilaste arvu suurendamisele kutseõppes. Selle tõestuseks võib välja tuua, et aina
enam pööratakse tähelepanu õppematerjali kohandamisele ja kutsekoolide õpetajate
koolitamisele, töötamaks HEV õpilastega.

Varasemate uurimuste põhjal (Karjääriinfo erivajadusega noorele, 2009) võib väita, et

enamus kutseõppesse edasi liikuvatest õpilastest on eelnevalt lõpetanud põhikooli
lihtsustatud õppekava. Oluliselt vähem osaleb kutsekoolide õppes tõsise füüsilise või

psüühilise erivajadusega õpilasi.
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„Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise ja tingimused kord“ § 1 määratletakse
kutsehariduses osalevateks erivajadusega isikuteks õpilasi, kes on:

eriliselt andekad

õpi-või käitumisraskustega

terviserikke või puudega

viibinud pikemaajaliselt eemal õppetööst

Nende puhul tuleb seadusest tulenevalt teha muudatusi või kohandusi vastavalt õpilase
erivajadusest:

õppesisus

eriala rühmaga koos õppimiseks töökavas.

õpikeskkonnas, sealhulgas kohandada õppevahendid, meetodeid, õpperuume,

suhtluskeelt (keele lihtsustamine või viipekeeletõlgi kasutamine õppetöös).

Vajadusel kaasata tugipersonali, tagada pedagoogidele spetsiaalne ettevalmistus

töötamaks erivajadusega õpilastega. (Erivajadusega kutseõppur, s.a.)

Kõigele eelnevalt välja toodule lisandub HEV õpilaste puhul ka igapäevaoskuste ning
eluliste teadmiste õpetamine koos kutseharidusega. Seaduses ei ole kirjas kohustus seda
teha, vaid on lisatud võimalus rakendada HEV õpilasele paremaks kutsealaseks

ettevalmistumiseks nende õppekavasse sotsiaalsete oskuste ning iseseisva toimetuleku
toetamist soodustavaid aineid.

Kui meie seadus ei kohusta seda tegema, vaid pigem annab võimaluse või soovitab seda
teha, siis väliskirjandust jälgides (Levinson, Palmer, 2005) peetakse antud ainemoodulite
lülitumist kutseharidus süsteemis olevatele HEV õpilastele väga kasulikuks.
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Laialdased teoreetilised teadmised on küll olulised, kuid tööl püsimiseks ja ühiskonnaelus
iseseisvaks hakkama saamiseks on oluline HEV õpilaste tööturule siirdumiseks ette

valmistada laiapõhjalisemalt. Akadeemiliste oskuste kõrval on oluline, et pöörataks
tähelepanu ka alljärgnevatele punktidele:

suhtluse arendamisele, sealhulgas töökohal juhistest aru saamine ja nende täitmine,

abi palumine, teistele abi pakkumine jne.

sotsiaalsete oskuste arendamine, nagu kõnedele vastamine, e-maili saatmine,

töökohal vastavalt reeglitele käitumine, märgata võimalikku ohtu, ärakasutamist
teiste poolt jne

tööga seotud nõuete täitmine. Nende hulka kuuluvad näiteks õigeaegne tööle
saabumine, märku andmine haigestumise puhul, kõiksuguste võimalike süsteemide
tundma õppimine (tööle registreerimise kaart vms). (Levinson, Palmer, 2005.)

Kindlasti peab praktika sooritamine olema HEV õpialaste teadmistele ja oskustele
vastavalt valitud praktikabaas ehk nagu seaduses kirjas „arvestatakse eritingimusi, mida

õppija vajab“. (Erivajadusega isikute … , 2006.)

Kutsehariduse arendamise programmi raames („Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-

2013“) loodi 2011. aasta märtsis hariduslike erivajadustega õppurite kutseõppe juhtrühm.

Antud rühma poolt teostati kutsekoolides uuring, selgitamaks välja kui palju, mis
erivajadustega õpilasi koolis õpib ning milliseid lisakoolitusi vajaksid ametikoolide
õpetajad, kes nende õpilastega igapäevaselt seotud on. Uurimuse tulemusena selgus, et

kutsekoolide õpetajad vajavad erivajadustega õpilaste õppemetoodikatega seonduvaid
koolitusi. Teine oluline probleem, eriti antud töö seisukohalt, oli vähesed ja isegi
puudulikud õppematerjalid erivajadustega õpilaste õpetamiseks. Nähti otsest seost

kutseõppes mitte püsimise, ametioskuste omandamise raskuste ning õppematerjalide
puudulikkuse vahel. (Nõupuu, 2011.)
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1.1.1 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Käesoleva töö uurimus viikase läbi Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (edaspidi
AKRK) õpetajate jateiste spetsialistide seas. Intervjuude käigus saadud info analüüsitakse
ning antud materjali põhjal valmib viipekeele piltsõnastik pagaritöö eriala õpilastele, mida
on võimalik edaspidi rakendada AKRK pagaritöö eriala õpilaste õpetamisel.

AKRK asutati 1995. aastal (kandis siis nime Astangu Toimetulekukeskus). AKRK on

Sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluv riigiasutus, mille eesmärgiks on toetada

erivajadustega inimeste iseseisvat toimetulekut ja tööellu üleminekut ning tööga

kohanemist. (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse põhimäärus.)

AKRK on keskus, mis aitab tööealistel erivajadusega inimestel arendada oma töövõimeid
ja oskusi tööle asumiseks. 2013/2014 õppeaastal õppis Astangul 130 õpilast üle kogu
Eesti. AKRK töötab kokku 110 spetsialisti. (Astangu … , s.a.)

AKRK on võimalik õppida alljärgnevatel kursustel:

~ kohanemiskursused

~ tööõppekursused: pagaritöö, puhastus-ja koduteenindus

~ kutsehariduse erialad: tarkvaraarendus, raamatupidamine, puidupingitööline,

abikokk

~ peaajutraumajärgne taastumiskursus

~ kursus „Sissejuhatus infotehnoloogiasse“. (Astangu …, s.a.)

Kohanemiskursused on suunatud õpilastele, kes vajavad tuge kohanemisel, erialavalikul,

iseseisvumisel. Kursuse käigus arendatakse igapäevaoskusi. Õppeaasta jooksul on õpilasel
võimalik osaleda erinevate erialade tundides, et saada selgemaks oma edasised valikud.

Kohanemiskursused omakorda jagunevad neljaks: KE ehk kohanemine lihtsustatud

õppekava läbinud õpilastele, KT ehk kohanemine toimetuleku õppekava läbinud õpilastele,
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KP on puidusuunaga kohanemiskursus ja KA on kohanemiskursus, kus on suurem rõhk
arvuti kasutamisel. (samas)

Tööõppekursuste eesmärk on õpingute jooksul omandada erialased oskused tööle
asumiseks. Õpingute jooksul läbivad õpilased jõukohase erialapraktika erinevates

ettevõtetes. (samas)

Kutsehariduseeriala lõpetaja saab kutseharidustunnistuse. Kutsehariduse eriala õpetatakse

koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega: õpilane on Haapsalu Kutsehariduskeskuse
nimekirjas aga õpe toimub AKRK ruumides. Kõiki lõpetajaid toetakse võimetekohase töö

leidmisel. (samas)

AKRK igapäevatöö olulisi põhimõtteid koondab 2011. aastal kinnitatud eetikakoodeks,

mis toob välja millist käitumist oodatakse, kuidas arvestatakse erivajatustega ja kuidas
tagatakse inimeste võrdne kohtlemine. Oluliste põhimõtete all on välja toodud, et keskuse

tegevuste ja teenuste osutamisel taotletakse kõigile võrdset kohtlemist. (Astangu

Kutserehabilitatsiooni Keskuse teenuste kvaliteedipõhimõtted, 2013.)

Antud töö teemast tulenevalt on oluline rõhutada, et ka selle lõputöö tulemusena valmiv
pagaritöö sõnaraamat on üks võimalus keskuse kurtidele õpilaste pakkuda võrdsemaid
võimalusi pagaritöö teadmiste omandamisel. See toetab erialase sõnavara omandamist
enne tööturule asumist. See on oluline, kuna keskuse üks olulisi eesmärke on peale kutse
omandamist suunata õpilane edasi võimetekohasele tööle.

1.1.1.1 Pagaritöö tööõppekursus Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses

Pagareid on AKRK õpetatud alates keskuse avamisest ehk 1995. aastat. Kui esialgu õpetati
pagar-kondiitri eriala, siis 2006 aasta kevadel viidi sisse mitmeid muudatusi õppetöö

korralduses ja seoses sellega muutus ka pagar-kondiitri eriala pagaritöö erialaks.
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Kuni 2006. aasta kevadeni väljastati AKRK lõpetajatele kutseõppeasutuse lõputunnistus.
Juriidilistel põhjustel ei ole AKRK alates 2007. aastast õigust väljastada kutseõppeasutuse
lõpetamist tõendavaid dokumente. Seoses sellega kujundati 2007/2008 õppaasta jooksul

keskuse töö veidi ümber: alates 2007/2008 õppeaastast õpetatakse peamiselt tööoskusi
tööõppe rehabiliteerivate kursuste raames. (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja …,

2008.)

Pagaritöö õppekava koostamisel on lähtutud toiduainetööstuse erialade riiklikust
õppekavast, kuid täpse õppesisu väljatöötamisel on arvestatud AKRK õppijate hariduslike
erivajadustega. Õppija õpib õppekava alusel vastavalt oma võimetele ning õpetajal on

õigus õppesisu vastavalt õpilasele kohandada. Igale õppijale koostatakse kursuse õppekava

alusel arengukava, mis on tema õpingute kohandamise alusdokumendiks. Pagaritöö kursus
eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ja

töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Vastavalt oma võimetele suunduvad
pagaritöö eriala lõpetanud tööle avatud tööturule, kaitstud tööle või muudesse töö

vormides. (Pagaritöö kursuse õppekava, 2012.)

Pagaritöö kursuse õppekavamaht, 70 õppenädalat, läbitakse kahe õppeaastaga. Õppetöö
jooksul läbitakse 14 nädalat praktikal. Pagaritöö õpperühma suurus on kuni kuus õpilast.
Paralleelselt on AKRK kaks õpperühma. Kui vaadata viimaste õppeaastate

vastuvõtukomisjoni protokolle, tuleb sealt välja, et pagaritöö on populaarne valik kurtide
õpilaste seas:

2011/2012 aastal asus pagaritööd õppima 2 kurti õpilast

2012/2013 aastal asus pagaritööd õppima 3 kurti õpilast

2013/2014 aastal asus pagaritööd õppima 1 kurt õpilane.

Kuna viimastel aastatel on olnud kurtide osakaal pagarirühmades suur, siis on

moodustatud eraldi rühm, mis koosneb peamiselt kurtidest õpilastest. Kui kõik õppekohad

ainult kurtide õpilastega ei täitu, võetakse õpperühma vastu ka kuuljaid õpilasi.

Üks oluline osa lõpetamisel on ka siirdumine tööturule ja omale sobiva väljakutse
leidmine. AKRK tööhõive talitus on aastaid viinud lõpetajate seas läbi telefoniküsitlust, et
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saada infot erinevate erialade lõpetajate edasise käekäigu kohta elus ning hõivatusmäära
kohta tööturul. Pagaritöö erialal lõpetas 2012. aastal viis õppijat, kellest kolm töötavad
avatud tööturul, üks õpib edasi ja üks on kodus. 2013. aasta läbi viidud küsitlusest selgus,
et viiest 2013. aastal pagaritöö eriala lõpetanust kaks töötavad avatud tööturul, üks õpib
edasi jakaks onkodused. (2012 ja 2013 aastal …, 2013.)

1.1.1.2 Kuulmiserivajadusega õpilaste hariduslik taust Astangu

Kutserehabilitatsiooni keskuses

90 – 95 % kurtidest lastest sünnivad kuuljate vanemate perekonda (Humphries jt, 2013;

Anderson 2006). Sellest tulenevalt on lastevanemate otsus, mis keeles nad oma last
kasvatama ja arendama hakkavad. On üsna loogiline, et kurdid vanemad eelistavad
viipekeelt ja kuuljad vanemad tahavad, kui vähegi võimalik, kasvatada oma laps üles
„kuuljana“ – kasutades verbaalset kõne ja toetades kuulmist tänapäevaste

kuulmisabivahenditega (Anderson, 2006). Mõlema variandi puhul on oluline varajane
sekkumine.

Lapse kuulmisjääki on võimalik toetada erinevate kuulmisabivahenditega (FM süsteem,
kuuldeaparaat). Tänu tänapäeva arenenud tehnikale ja meditsiinile on võimalus lastele

paigaldada ka implantaat, mis pika töö tulemusena võib tagada kuuljatega võrdse kuulmise
ja verbaalse keele arengu. (Suurkivi, 2013.)

Üks valikutest on kindlasti ka viipekeele kaudu lapse arendamine ja kasvatamine.
Kuulmiserivajadusega lapsed, kelle emakeeleks on viipekeel, on võimelised olema
akadeemiliselt, sotsiaalselt ja psühholoogiliselt sama võimekad, kui nende kuuljatest

eakaaslased. (Humphries jt, 2013; Schick, Marschark, Spencer, 2005.)

Varajase märkamise ja sekkumise ning tänapäeva meditsiiniliste võimalustele tulemusena

on kurtide laste arv aina kahanemas ning kasvamas on implanteeritud laste osakaal. Paljud
implantaadiga lapsed on võimelised omandama hariduse tavakoolis. Nii ongi Eestis, ja ka
maailmas üldiselt, kurtide koolid olukorras, kus tuleb kaaluda kooli rolli muutust ja leida
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uusi lahendusi õpilaste arvu suurendamiseks, kuna kurtide laste arv aina väheneb.
(Vaegkuuljate ja kurtide …, 2014; Archbold, Nikolopoulos, Lutman & O’Donoghue,
2002.)

AKRK jõudvad kurdid õpilased on kahe erineva õppemeetodi ja haridusliku taustaga.

Õpilased, kes AKRK õppima tulevad on enamasti lõpetanud Tallinna Heleni Koolis või
Tartu Hiie Koolis põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava, harvemal juhul põhikooli

toimetuleku riikliku õppekava.

Tallinna Heleni Kooli lõpetanud õpilased on oma põhihariduse omandanud kakskeelsel
meetodil: vajalikud teadmised ainetundides omandatakse eesti viipekeele kaudu ning eesti
keelt õpitakse võõrkeele põhimõtete järgi. Osa Heleni Kooli õpetajatest on kurdid, kes
õpetavad kurte õpilasi viipekeeles. Kuuljatel õpetajatel on tunnis vahendajaks
viipekeeletõlk. Tartu Hiie Kooli õpilaste õpetuskeeleks on eesti keel. Kõigil õpilastel on

isiklikud kuuldeaparaadid. Tundides kasutatakse võimalikult palju ära õpilaste
kuulmisjääki ja oskust suult lugeda. Vajadusel (nt mõistete selgitamisel) kasutatakse
sõrmendeid ja viipeid. (Loit, 2013.)

AKRK õppima asudes võivad ühte õpperühma sattuda kahe täiesti erineva õppemeetodiga
õppinud õpilased. Nende keeleline taust, harjumuspärane viis õpet saada võib täitsa erinev
olla. Enamasti suhtlevad kuulmiserivajadusega õpilased omavahel siiski viipekeeles,
millest võib järeldada, et lihtsam suhtlusviis on neile viipekeelne.

Teooria tundidesse on alati kaasatud viipekeeletõlk. Kuna aga pagaritöö tundide maht on

suur ja enamus tegevusest praktiline, ei ole need tunnid täies mahus viipekeeletõlkega
kaetud. Need tunnid eeldavad rohkem iseseisvat hakkama saamist, ettenäitamise järgi
õppimist. Õpetajatega suhtlemine käib nendes tundides põhiliselt kirjalikul teel, rääkides

(kui õpilane on piisavalt julge, et oma häält ja kuulmisjääki kasutada) või viibeldes.
Viiplemise puhul on enamasti tegu õpilaste ja õpetaja vaheliste kokkuleppeliste viibetega.
Aga on ka õpetajaid, kes on enda tunnis enim vaja minevad viiped ära õppinud ja

rakendavad neid igapäevatöös.

Pagaritöös on väga palju erialast sõnavara, mis on AKRK õppima asujatele esialgu uus ja
võõras. Oluline on erinevate terminite mõistmine ja nende kasutamine õppetöös. Erialase
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keele valdamine annab eeldused edaspidi tööturule suundumiseks ja seal iseseisvalt
hakkama saamiseks. Oluline on pagaritöö sõnavara omandada kirjakeeles ja viipekeeles.
Kui kirjakeel annab võimaluse suhelda kuuljatega kirjutades, siis viipekeelsete terminite

omandamine kiirendab õppeprotsessi ja aitab kaasa mõiste mitmetasandilisele
kinnitumisele ning arusaamisele.

Olgugi, et kuulmiserivajadusega õpilaste taust on väga erinev, on õppeprotsess vaja läbida
ühtemoodi. Pagaritööga seonduv sõnavara on vaja omandada. Kuna kuulmiserivajadusega
õpilastel on kahjustunud kuulmismeel, saavad nad palju informatsiooni visuaalsel teel.
Seega on pagaritöö erialaseid termineid viipekeeles õpetades oluline kaasata õppeprotsessi

võimalikult palju visuaalset materjali: videosid ja filme, pildimaterjali ja viipekeelseid

sõnastikke (Loit, 2013, 42).

Kuna paljud kurdid peavad oma emakeeleks viipekeelt, siis peaksid kurtidele õpilastele
kooliharidust pakkuvad koolid kindlasti pöörama erilist tähelepanu eesti keele õpetamisele.
Eriti kui tegu on erialaste väljendite, sõnadega. Teisalt tuleb tähelepanu pöörata ka
viipekeele oskuse arendamisele ning viipekeelsete sõnade õpetamisele. Kui kuuljad
õpilased õpivad kuni keskkooli lõpuni oma emakeelt ehk eesti keelt, siis kurtide õpilaste
puhul peaks neil olema võimalus õppida viipekeelt. Vähim, mis on võimalik teha

erialakeele selgeks saamiseks on toetavad õppematerjalid eesti keele ja viipekeele

omandamiseks.

1.2 Õppematerjalide kohandamine kuulmiserivajadustega õpilastele

Õppematerjalide kohandamine erivajadusega õpilastele kutseõppes on oluline. Samuti on

oluline pöörata tähelepanu keelevähemusrühmadele, nagu selles töös on viipekeele
kasutajad, kes samuti peavad oluliseks õppimist oma emakeele kaudu.
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Selles peatükis antakse ülevaade viipekeele olulisusest kuulmiserivajadusega õpilastele,
käsitletakse viipekeelt, kui hariduskeelt Eestis. Samuti tuuakse välja, missuguseid
viipekeelseid sõnaraamatuid ja õppematerjale on siiani Eestis välja töötatud ning seeläbi

on võimalik saada ülevaade viipekeelsete õppematerjalide arengust. Viimasena
keskendutakse õppematerjali kohandamisele ja lähtuvalt töö teemast ning eesmärgist
antakse ülevaade pagaritöö erialakeelest ja selle kohandamisest erivajadustega õpilastele.

1.2.1 Viipekeele tähtsus kuulmiserivajadusega inimestele

Keeled on pidevas kasvamise, arenemise protsessis. Eesti viipekeel on samuti pidevalt
arenev keel. Eesti viipekeel on üks õpetuskeeltest Tallinna Heleni Koolis ning viipekeelt

on võimalik õppida ülikooli tasemel võõrkeelena. Viipekeel on paljudele kurtidele
esimeseks keeleks, emakeeleks. (Hollman, 2010, 16-29.)

Igal maal on viipekeele valdajad keelevähemuses. See tähendab viipekeelsetele inimestele
vajadust õppida ära ka keel, mis on enamus rahvale emakeeleks. On oluline, et otsus

viipekeelse või verbaalse keele kasuks tehakse võimalikult varakult. Sellest veel olulisem
on kindlasti kuulmiserivajaduse märkamine.

Viipekeele kasutajad on tihti olukorras, kus nad peavad omandama kuulmiserivajaduse
kompenseerimiseks nii viipekeele, kui ka verbaalse keele (nt eesti keele). Sellest tulenevat
peavad kuulmiserivajadusega inimesed ennast bilingvaalseteks ehk kakskeelseteks.
Kakskeelseks loetakse kurti, kes valdab nii viipekeelt, kui ka riigis enim levinud verbaalset
keelt. Erinevad uuringud on näidanud, et mida paremini oskab kurt oma esimest keelt, seda
lihtsam on neil ära õppida oma ühiskonna verbaalne keel, või miinimumina kirjalik
versioon sellest. Esimese keele hea valdamine tagab keelelise baasi, et saada selgeks ka
teisi keeli. (Padden, Ramsey, 2000; Klippi, Launonen 2008; Malloy, 2003.)

Tulenevalt sellest, et kuulmiserivajadusega inimesed peavad enamasti oma emakeeleks
viipekeelt, identifitseerivad nad ennast mitte erivajadusega inimestena, vaid kultuuri

grupina. See näitab, et viipekeel ja võimalus igapäevaelus, ühiskonnas selle keele kaudu

suhelda on neile väga oluline: see on üks osa nende identiteedist. Nad on uhked oma keele
ning oma kultuuris välja kujunenud traditsioonide üle. (Friend, 2011, 330-337.)
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Kuulmiserivajadusega inimesed on tihti olukorras, kus nende kodune keel on üks ja keel,
millega suheldakse sõpradega igapäevaselt ning mille kaudu saadakse haridust on teine.
Viipekeelte puhul on tähendatud, et sõnavara varieerumist mõjutavad peamiselt kaks

olulist tegurit: põlvkondlik kuuluvus ja geograafiline paiknemine. Nii on ka eesti
viipekeele puhul tähendatud viipemärkide erinevust nooremate ja vanamate põlvkondade
sõnavaras ja erinevust sõltuvalt elukohast või sellest, mis koolis on haridus omandatud ehk
kas suur osa oma elust on veedetud Tallinnas (Tallinna Heleni Kool) või Tartus (Tartu
Hiie Kool). (Hollman, 2010.)

Käesoleva töö seisukohalt on oluline välja tuua, et koolid, kus õpivad
kuulmiserivajadusega õpilased, peaksid pöörama tähelepanu viipekeele olulisusele
õppetöös. Sealhulgas on vajalik kuulmiserivajadusega töötavatel spetsialistidel aru saada,
missuguseid meetodeid kasutada õppetöös, et soodustada paremat omandamist. Kindlasti
on oluline samm see, kui õppetööks kohandatakse spetsiaalset kuulmiserivajadusega
õpilastele mõeldud materjale: see näitab, et nende emakeelt väärtustatakse ning neid ei
surutaraamidesse, vaid soodustatakse nende emakeele arengut ja õppimist.

1.2.1.1 Viipekeel hariduskeelena

Eesti viipekeel kuulub maailmas ametlikult tunnustatud keelte hulka ja on registreeritud
Maailma keelte andmebaasis (s.a.). Kui viipekeele kasutajate arv Eestis jääb 1400-2000

inimese piiresse (siia arvestatakse ka kurtide laste viiplevad pereliikmed, viipekeeletõlgid
jne), siis kurtide arvuks Eestis peetakse 1400-1500 inimest (Hollman, 2010, 28).

Paljud autorid on arvanud, et eesti viipekeel hakkas rohkem arenema seoses spetsiaalselt

kurtidele loodud koolide tekkega (Hollman 2010, 27; Laiapea, Miljan, Sutrop, Toom,

2003, 12). Esimene kurtidele loodud kool avati 1866. Vändras. Õpe koolis toimus oraalsel
meetodil ning väga suur rõhk oli verbaalsete oskuste arendamisel. Samal ajal soosis
esimene õpetaja, Johannes Eglon, kurtide omavahelist viipekeelset suhtlust. Selle
tulemusena tekkiski hea võimalus eesti viipekeele arenguks. (Toom, 2002, 26.)
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Eesti eripedagoogika arengus olid kurdid esimesed erivajadusega õpilased, kellele loodi
erivajadust arvestav erikool. (Kõrgesaar, 2013, 61.)

Kui kurtide õpetamine sai alguse1866. aastal Vändra koolis , siis esmakordselt viipekeeles
haridust andev kool (Tallinna Kurtide Kool) loodi 1990. aastal. Alates sellest ajast on eesti

viipekeel saanud hariduskeele staatuse. (Paabo, 2010, 13.)

Õigusloomes on aga väga oluliseks daatumiks 1. märts 2007, mil hakati eesti viipekeelt
tunnustama, kui iseseisvat keelt. Riigi ülesandeks on selle seaduse vastuvõtmisega
soodustada eesti viipekeelt ja viibeldud eesti keele arengut ning kasutamist. See tagab

võrdsemad võimalused kuulmiserivajadustega inimestele erinevatel tasanditel:
haridussüsteemis, keelelises jakultuurilises kontekstis (Humphries, Kushalangar, Mathur,

Napoli, Padden, Rathmann, Smith, 2013). 1. märtsist on tänapäevaks kujunenud eesti

viipekeele päev.

1.2.1.2 Eesti viipekeelsed sõnaraamatud ja õppematerjalid

Jälgides, kes on põhilised viipekeelsete materjalide koostajad (viipekeelsed sõnastikud,

käsiraamatud jms), siis palju on nende autorite hulgas viipekeeletõlke. On ka arvatud, et

„viipekeele ühtlustamine peab tulenema eelkõige tõlkide poolt“ (Laiapea, 2007, 34).

Tegelikult on viipekeeletõlgid üks osa kurtide kogukonnast, kes tegelevad viipekeele
arendamise, ülestähendamisega. Aina enam on kasvanud nende inimeste hulk, kes jõuavad
viipekeele õppimiseni, selle keele uurimise ja aina enam ka sõnaraamatute,
õppematerjalide välja töötamiseni.

Olulist osa materjalide, sõnastike väljatöötamisel on kindlasti ka haridusasutustel, kus
kurdid õpilased õpivad. Vastavalt õpetajate, õpilaste vajadustele on välja töötatud mitmeid

vajalikke kurte õpilasi toetavaid sõnastikke. Eesti viipekeele edendamisel on rolli
mänginud ka erinevaid liidud (nt Eesti Kurtide Laste Vanemate Liit) ja religioossed
liikumised, mille liikmeteks on ka kurdid.



23

Jehoova Tunnistajate kodulehel (s.a.) leidub eesti viipekeelseid piibli õpetuste videosid,
samuti on kurdid keeleliselt kaasatud Eesti Kristliku Nelipüha Kiriku tegemistesse.
Moodustatud on eraldi kurtide Viipekogudus. Nende kodulehelt (s.a.) on võimalik vaadata

otseülekannet pühapäevastest Jumala teenistustest ja arhiivis on võimalik tutvuda erinevate
salvestatud jutlustega.

Järgnevalt toob autor välja mõned olulisemad kättesaadavad sõnaraamatud, viipekeele
õppimist toetavad õppematerjalid, mis Eestis ilmunud on ning mis on kindlasti oluliseks
verstapostiks keele arengu ja levikule Eestis. Kindlasti on palju materjale, mida
kasutatakse näiteks ainult kindlates kooli ringkondades.

Esimene Eestis raamatu kujul ilmunud viipekeele sõnastik on „Kõnelevad käed. Eesti
viipekeele sõnastik“ (Toom, 1988). See teos on 81-leheküljeline, pehmes köites A5

formaadis sõnastik, kus on teema gruppide kaupa toodud välja 381 erinevat viibet fotona,
mille all on kirjas selle viipemärgi tähendus. Nooled fotode peal näitavad viipe suunda.

Järgmine eesti viipekeele sõnastik tuli välja 1990. aastal. Kui esimene sõnastik oli üldine ja
paljuhaarav, siis järgmine sõnastik oli juba palju konkreetsem ja kindlale valdkonnale
keskendunud „Eesti kristlikud viiped“ (Kivisild&Toom 1990). Kindlasti näitab sellise
sõnastiku loomine, et kurdid integreerusid aina enam ühiskonda ja nende paremaks

kaasamiseks arenes viipekeel pidevalt. Kui aina enam kurte leidis tee kristluseni, tekkis
sellest tulenevalt vajadus töötada välja eesti kristlikud viiped. See sõnaraamat on välja

antud koostöös Rootsiga.

Tehnika arenemine on andnud hea võimaluse viipekeele sõnaraamatutel muutuda aina
paremaks, visuaalsemaks. 2003 aastal andis Tallinna Kurtide Kool välja esimese
sõnaraamatu, mis ilmus CD-ROM kujul. „Loodusõpetuse sõnastik. Jussikese seitse sõpra“
koosneb kahest osast (Väljal, 2003). Esimene osa käsitleb loodusõpetuse sõnavara

(puuviljad, juurviljad, loomad, linnud jne). Teises osas on esitatud muinasjutt „Jussikese
seitse sõpra“ (samas, 2003) nii eesti keeles kui ka eesti viipekeeles.

Järgmine CD-ROM kujul ilmunud sõnastik koostati Eesti Kurtide Laste Vanemate Liidu
poolt 2008 aastal ja selle abil on võimalik õppida kohanimede viiplemist: nii Eesti linnade
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ja maakondade, kui ka välisriikide ja nende pealinnade, järvede ja jõgede viipemärke.
(EKLVL, 2008.)

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses valmis 2010 aastal logopeedi, viipekeeletõlkide,
kutseõpetajate ja puidutööd õppivate noormeeste koostöös „Puidutöö viipekeele
piltsõnastik“. Mõte koostada sõnastik tekkis reaalsest vajadusest. Puutöö on populaarne
eriala valik kurtide noormeeste seas. Kuna kurtide õpilaste taust on väga erinev, sõltuvalt
eelmistest õpingutest, on ka viipekeel erineval tasemel. Puutöö õppimine eeldab erialast
sõnavara tundmist ja piltsõnastik on hea vahend erialaste väljendite, vahendite õppimiseks,
meelde tuletamiseks. (Mölder jt, 2010.)

Oluline on kindlasti ka esimese eesti viipekeelse aabitsa loomine. Kui esimesed

eestikeelsed aabitsad ilmusid 16. sajandil, siis esimene, Regina Paabo poolt koostatud,
Eesti viipekeele aabitsa sai valmis 2011 aastal (Paabo, 2011). Viipekeelne aabits annab
kurtidele lastele võimaluse alustada oma kooliteed emakeelse aabitsaga.

Tehnilisem samm edasi on internetipõhised viipekeele sõnastikud. 2008. aastal alustati

rahvusvahelise viipekeele sõnavara koondava veebilehe Spread the Sign väljatöötamist.
Selle veebilehe eesmärgiks on levitada erinevate maade viipekeeli läbi interneti. Kokku on

sellel lehel esindatud 24 erineva riigi viipekeel. Hetkesisuga on eesti viipekeelne sõnavara

esindatus selles keskkonnas 68 %. (Spread the Sign, 2014.)

Veebileht töötab väga lihtsal otsingu süsteemil, kuhu saab sisestada otsitav sõna. Kui sõna

on sisestatud tekib loetelu sarnase tüvega sõnadest. Sõnade järgi on erinevate maade lipud.
Vajutades vajaliku maa lipule avaneb video viipest. Antud süsteemile on loodud ka
mobiilirakendus ehk äpp.

25. märtsil 2014. aastal esitleti Eesti Keele Instituudis veebipõhist eesti keele – eesti
viipekeele sõnastikku, mis sisaldab 5600 märksõna (Eesti keele..., 2014). Antud

veebipõhine sõnastik on koostatud 2014 aastal välja antud „Eesti keele põhisõnavara
sõnastiku“ baasil (Kallas, 2014).
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Veebipõhises sõnastikus on võimalik sooritada sõna otsingut kahel viisil: eesti keele ja
eesti viipekeele kaudu. See annab võimaluse veebipõhises keskkonnas õppida eesti
viipekeelt ja eesti keelt.

Viipe leidmiseks tuleb otsingusse sisestada sõna, mille viibet leida soovitakse. Eesti keelse

sõna kaudu jõuab viipefailini. Video kõrvale on viipe sooritamist täpsustavad tingmärgid:
kujutatud on viipe käekuju, viipe moodustuskoht ja viipe sooritamise liigutus. Video
kõrval on ära toodud ka „Eesti keele põhisõnavara sõnastiku“ õppekommentaarid ja

illustreeriv pilt otsitud sõna kohta.

Mainitud sõnastik on väga innovaatiline ja ainulaadne õppematerjal Eestis. Olgugi, et nii

suures mahus ja hea näitliku materjaliga vahendeid pole siiani koostatud, peab rõhutama,
et tegu on põhisõnavara sõnastikuga. See annab üldised baasteadmised keelest.

Konkreetsema eriala (nt pagaritöö) õpetamiseks jääb sõnavara aga kesiseks.

1.2.2 Õppematerjali kohandamine erivajadusega õpilastele

Järgnev peatükk annab ülevaate õppematerjalide kohandamisest HEV õpilastele. Tuuakse

välja Eesti haridusmaastiku olulisemad tööd ja tegemised antud valdkonnas. Antud
uurimuse seisukohast tulenevalt keskendutakse sellele, kuidas lihtsustada õppematerjale
HEV õpilastele, miks on vaja erialast terminoloogiat viipekeeles ja eesti keeles kurtidele
õpilastele õpetada ning kuidas kohandada materjale kuulmiserivajadusega õpialastele.

Kui ühest küljest rikastub eesti keel aina keerulisemate terminitega ja uudissõnadega, siis
eripedagoogika valdkonnas rõhutatakse aina enam seda, et keel oleks lihtne, selge ja

mõistetav kõigile. Selgus, arusaadavus ja lihtsus on olulised märksõnad HEV õpilastele
õppematerjali koostamisel.

ÕS 2013 defineerib arekeele ehk lihtsustatud keele järgnevalt: lihtsustatud, kergloetav ja -

mõistetav keel (nt arengupuudega inimeste tarvis). Kutseharidusse HEV õpilaste
kaasamisega on aina enam juttu kas sellest, et õppematerjale, vahendeid peaks sobitama
vastavalt HEV õpilaste vajadustele.
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Üldiselt on kutseõppes osalevate HEV õpilaste matkimisvõime hea ning see toetab
praktiliste tegevuste omandamist. Raskusi valmistab pigem teoreetiline õpe, seepärast

soovitataksegi kutseõppes seoste loomiseks õpetada HEV õpilastee enne selgeks praktiline
tegevus ja alles siis jõuda teooriani. (Täht & Fuchs, 2012.)

Keeruline verbaalne väljendus, võõrsõnade, abstraktsete mõistete liigne kasutamine nii

suuliselt, kui ka kirjalikult, muudab õpetatava omandamise HEV õpilastele raskemaks.
Peale keele lihtsustamise on oluline pöörata tähelepanu ka õppematerjali vormistamisele.
HEV õpilaste õpetamise puhul soovitataksegi õppematerjalide vormistamisel kasutada
alljärgnevaid nõuandeid:

kasutada tavalist trükikirja, soovitatav fondi suurus 14 või 16

illustreerivaid pildid peavad toetama teksti sisu

tekst joondada vasakule, parem teksti äär jättajoondamata

teksti read peaksid olema lühikesed

sõnasid ei poolitata. (Täht&Fuchs 2012)

Õpilase paneb pingutama see, kui ülesanded ja õppematerjal on talle arusaadav ning õpe

jõukohane. Materjali lihtsustamine annab efekti kasvatus-ja õppetöös. Mõistete õpetamisel
on oluline, et õpetatavaid termineid kasutatakse korduvalt. Mõistete täielik omandamine
vajab pidevat kordamist ja näitliku materjali kasutamist. (Mikk, s.a.)

Üheks viimase aja olulisemaks HEV õppematerjali edendamise ja arendamise
tegelemiseks võib kindlasti pidada ESF programmi „Hariduslike erivajadustega õpilaste
õppevara arendamine 2008-2014“. Antud programmiga parandatakse olukorda, kus
põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale (lihtsustatud õpe ja toimetulekuõpe) suunatud

õppevara on vähene või isegi puudulik. Programmi koordinaator Epp Müil on välja
toonud, et sihtrühm, põhikooli HEV õpilased, on väike ja sellest tulenevalt ei ole enamasti
väikese tiraažiga materjali väljaandmine kirjastustele huvi pakkuv. Nii võetigi nõuks
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koolitada õppevara koostajad ja luua vajalik süsteem Euroopa struktuurifondide ja Eesti
riigi rahadega. (Müil, 2013; Hariduslike erivajaduste õpilaste õppevara arendamise , 2014.)

Antud programmi raames on valminud Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara

arendamise veebileht (2014), kust on võimalik alla laadida välja töötatud õppematerjale.

Huvi antud materjalide vastu on suur. Koolidele võimaldatud materjalide tasuta tellimine
(tasuma peab ainult saatmiskulu) SA Innove e-poe kaudu on osutunud nii populaarseks, et

paljude tööraamatud, töölehed ja õpikud on läinud kordustrükki. (Müil, 2013, 43.)

Töö antud programmi raames kestab seoses lõputähtaja pikendamisega kuni 31.

detsembrini 2014. Järgmise õppeaastaks (2014/2015) on publitseeritud kokku 25

lihtsustatud õppe ja üheksa toimetulekuõppe materjali. Seega on esialgne eesmärk
(vastavalt 24 ja kuus) juba ületatud. (Plado, 2014.)

Eelpool toodud numbrid kõnelevad enda eest: kohandatud, lihtsustatud materjalid on

vajalikud ning õpetajate seas populaarsed. Kui juba põhikooli lihtsustatud õppekava
õppematerjalide puhul on siiani nende puudulikkuse tinginud väike sihtrühm, siis

kutsekoolide materjalide lihtsustamine on veelgi suurem probleem: antud sihtrühm, HEV

õpilased, kes liiguvad põhikoolist kutsekooli, on veelgi väiksem.

1.2.2.1 Pagaritöö erialakeel ja selle kohandamine HEV õpilastele

Eriala omandades on vaja kindlasti õppida selgeks ka erialased terminid ehk
oskussõnavara. Igale erialale on omane spetsiifiline erialakeel: kindlad väljendid
tööprotsesside, töövahendite jms kohta. Kui kutsekoolide õppesse on kaasatud ka HEV

õpilased vajab erialamõistete õpetamine erilist tähelepanu jametoodikat.

See, et erialakeele omandamine on oluline näitab ka see, et on loodud Kutsekeel veebileht

(2014), millele on koondatud erialakeele õppimiseks ja õpetamiseks mõeldud materjalid.
Antud veebilehele on koondatud ka palju erinevaid e-õppe programme, nagu näiteks

Ready-Sudy-Go-Ahed! (2014), mis võimaldab õppida pagarieriala sõnavara kaheksas eri

keeles: eesti-, soome-, prantsuse-, itaalia, rootsi-, türgi-, hispaania-ja saksakeeles. Teemad
veebipõhises õpikeskkonnas kategoriseeritud teemade kaupa, terminite illustreerimiseks on
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lisatud erialaste töövahendite pilte. Õpikeskkonnast on võimalik leida antud töö teemaga
samasse kategooriasse kuuluv „Pagaritöö töövahendid ja seadmed“ e-õppe variant (samas,

2014).

Koostatud on pagar-kondiitri eriala aineprogramm, mille eesmärgiks on ühtlustada Eesti

kutsekoolidele esitatavaid erialakeele õpetamise nõudeid antud kutse õpetamisel.
Aineprogrammis on välja toodud, et õppija vajadustest lähtuvalt on kõige parem moodus
erialakeele õpetamiseks teha seda paralleelselt ja integreeritult erialaainetega. Sel viisil
õppimine piisavalt paindlik ning motiveeriv õpilaste jaoks. (Põldma, s.a., 2-4.)

AKRK õpetatakse erialakeelt integreeritult: praktilise õppetöö käigus kasutataks erialaseid
termineid, pagarirühma eesti keel ja matemaatika tunni eesmärk on kinnistada ja kasutada
teadlikult erialast terminoloogiat. Abiks õpetamisel on fotod pagaritöö klassi

töövahenditest ja seadmetest. Ühtki tervik materjali, mis sisaldaks eesti keelseid ja eesti
viipekeelseid väljendeid seni koostatud ei ole.
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2 VIIPEKEELEPILTSÕNASTIK PAGARITÖÖ ERIALA

ÕPILASTELE

Käesolevas peatükis antakse alapeatükkidena ülevaade empiirilise uurimuse eesmärkidest

ja ülesannetest ja metoodikast. Kirjeldatakse ja põhjendatakse valimit, selgitatakse
andmete kogumist ja korraldust. Tuuakse välja antud empiirilise uurimuse tulemused ning

valminud sõnastikule antud eksperthinnangud.

Uurimuse eesmärgiks on koostada Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (edaspidi
AKRK) õpilastele ja spetsialistidele õppetööks vajalik viipekeele piltsõnastik pagaritöö

eriala õpilastele

Eesmärgist lähtuvalt on antud uurimisülesanded:

~ Tuua välja kurtide õpilastega töötamise eripärad AKRK spetsialistide silmade läbi.

~ Kirjeldada 2010. aastal valminud puidutöö sõnastiku koostamise põhjuseid ja
seniseid rakendumise võimalusi õppetöös, teraapiates.

~ Välja selgitada pagaritöö sõnastiku vajadus ja kasutusvõimalused AKRK ning

saada ettepanekuid võimalikult efektiivse ja mitmekülgse sõnastiku koostamiseks.

~ Koostada viipekeele piltsõnastik AKRK pagaritöö eriala õpilastele ja spetsilistidele

~ Küsida spetsialitidelt eksperthinnangud ja analüüsida saadud tulemust

2.1 Valim

Töös on käsitletud kahte valimit: intervjueeritud ja eksperthinnangu andnud spetsialistid.

Uurimuse intervjuudes osalemiseks said elektroonilisel kujul kutse kümme AKRK keskuse
töötajat, kellest üheksa osales grupiintervjuudes. Uurimuses osalemine oli vabatahtlik ja
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intervjueeritavad said koos osalemise kutsega eelnevalt tutvumiseks intervjuu
läbiviimiseks koostatud küsimustiku.

Valim moodustus hetkel AKRK töötavatest spetsialistidest, kes on puutunud tööalaselt
kokku AKRK kurtide õpilastega, olnud seotud puidutöö sõnaraamatu valmimisega või kes

on seotud pagarite õpetamisega.

Intervjuudes osalenud olid vanuses 24-70 eluaastat. Valimi keskmine vanus oli 42,8

elusaastat. Kõige lühema tööstaažiga spetsialist oli selleks hetkeks AKRK töötanud kuus
kuud, kõige pikema tööstaažiga spetsialistid aga 17,5 aastat ehk töötanud AKRK alates
selle asutamisest. Valimi keskmine tööstaaž oli 9 aastat. Intervjueeritavatest 8 olid naised
ja üks oli mees.

Uurimuse valimi moodustunud spetsialistid olid järgnevate professioonide esindajad: kolm
kutseõpetaja, neli viipekeeletõlk, üks logopeed ja üks üldainete õpetaja (eesti keel).

Eksperthinnangu valimi moodustasid kolm eksperti: Tea Vallimäe, Kristi Moosus ja üks
AKRK kuulmiserivajadusega õpilane, kes asub järgmisel aastal õppima pagaritöö rühma.
Antud õpilase nime töös ei kasutata, vaid tema isiku tähistamiseks kasutatakse Ekspert
Õpilane väljendit.

2.2 Uurimuse metoodika ja läbiviimine

Uurimus viidi läbi kasutades kvalitatiivset uurimismeetodit. Andmete kogumiseks viidi

märtsis 2014. aastal läbi kolm poolstruktureeritud teemaintervjuud (LISA 1 ja LISA 2)

AKRK töötavate spetsialistidega. Kolmel grupiintervjuul osales kokku üheksa AKRK

töötavat spetsialisti.

Intervjuude läbi viimine gruppides andis hea võimaluse luua igapäevasele töö elule
lähedane situatsiooni, kus rühma liikmetel on võimalus parandada ja täiendada,

tasakaalustada üksteist ja seeläbi kerkisid arutelude käigus esile antud töö seisukohalt
kõige olulisemad teemad (Laherand 2008). Teine intervjuu eelis on paindlikkus, võimalus
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andmetekogumist vastavalt olukorrale ja vastajatele reguleerida. (Hirsjärvi, Remes,
Sajavaara, 2004.)

Intervjuud leidsid aset ajavahemikus 13-14. märts 2014. Intervjuud viidi läbi AKRK

ruumides ning salvestati vabavaralise programmi The Sound Recorder abil. Intervjuude

kestvus varieerus 39 minutist kuni 44 minutini.

Intervjuude puhul kasutati kahte veidi erinevat poolstruktureeritud küsimustikku. Esimesel
intervjuul osales üks kutseõpetaja ja üks üldainete õpetaja, teisel grupiintervjuul kaks
kutseõpetajat ning üks logopeed (kasutati küsimustikku LISA 1). Kolmanda intervjuu

sihtrühmaks olid neli viipekeeletõlki ning nende intervjueerimisel kasutati kohandatud
küsimustikku (LISA 2). Teistsugust küsimustikku kasutati, kuna viipekeeletõlkide
tööülesanne ei ole kurtide õpilaste õpetamine ega teraapia läbi viimine, siis neile suunatud

küsimustikus keskenduti rohkem keelelistele aspektidele, et uurimuses oleks võimalik
kajastada keele vahendaja rolli teraapiates ja õppeprotsessis.

Intervjuude läbiviimiseks koostatud ankeedis jagunesid küsimused nelja teemaplokki:

~ küsimused kurtide õpilaste õpetamise jatõlkimise eripärade kohta

~ küsimused olemasoleva puidutöö sõnastiku loomise ja senise rakenduse kohta

~ küsimused koostatava pagaritöö sõnastiku vajaduse ja kasutusvõimaluse kohta

~ ettepanekud pagaritöö sõnastiku koostamiseks

Enne intervjuude läbiviimist tutvustati intervjueeritavatele töö eesmärke ja intervjuu
läbiviimise põhjuseid. Kõik osapooled olid teadlikud, et intervjuu salvestatakse.
Intervjueeritavatega lepiti kokku, etkui vastustes esineb AKRK õpilaste nimesid, siis need

ei kajastu töös. AKRK õpilaste nimed on töös asendatud sõnaga Õpilane.

Intervjuude läbiviimisele järgnes salvestatud informatsiooni transkribeerimine. Kuna läbi
viidi kolm grupiintervjuud, oli vaja transkribeeritud tekstiandmetele teha sisu analüüs,

mille käigus koondati sarnase tähendusega tekstiosad vastavate teemade kaupa ühtseks
tekstiks. (Laherand, 2008.)
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Uurimuse tulemused on esitatud järgnevas peatükis. Uurimuse tulemuste juures on välja
toodud ka tsitaate intervjuudest, mis on märgitud töös kaldkirjas.

2.3 Spetsialistide arvamused piltsõnastiku kohta

Järgnevates peatükkides käsitletakse läbiviidud intervjuude käigus kogutud informatsiooni.

Erinevate intervjuude käigus saadud info on koondatud eelnevas peatükis välja toodud
nelja teemaplokkida järgi. Nelja põhilise teemaploki alla on vajadusel moodustatud veel
põhilisi esile kerkinud teemasid.

2.3.1 Spetsialistide arvamused kurtide õpilaste õpetamise eripäradest

Kurtide töötamiseks on oluline nende mõistmine ja õige metoodika kasutamine. Töötamise
muudab erinevaks ka viipekeeletõlgi kasutamine. Antud peatükis saab ülevaate kurtidega
töötamise eripäradest AKRK spetsialistide kogemustele põhinedes. Tuuakse välja AKRK

kurtide õpilaste keeleline variatiivsus ja selle põhjused, kuidas kasutavad viipekeeletõlki

oma töös AKRK spetsialistid ja missugused tegurid mängivad rolli kurtide õpilaste pagari-
ja puidutöö eriala valikul.

Kõik spetsialistid tõid välja, et kurtidega töötamine nõuab teistsuguseid metoodilisi
lähenemisi, kui kuuljate õpilastega töötamine. Erinevus algab sellest, et kurtide õpilaste

emakeel on viipekeel. Sellest tulenevalt teeb õpetaja töö raskemaks see, et kurt ei saa

samal ajal teha praktilist tegevust ja vaadata viiplemist.

Kurdi õpilase mõistmiseks on olulisem küsida rohkem tagasisidet, et olla kindel, et õppija

saab samamoodi aru:

Kindlasti see, et reeglina kurdiga sa suhtled üks-ühele. Ehk sa pead temaga kontakti
saama ja jälgima. Ilma viiplemata saab paljudega suhelda küll, aga oleneb, mis teemal see

vestlus käib. Ja kindlasti tagasisidet tuleb rohkem küsida, oleneb jälle kurdist, et

kontrollida, kas ta sai õigesti aru. Et sa pead valmis olema selleks, et ta ei saa aru või
saab valesti aru
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Spetsialistid pidasid oluliseks iseenda konkreetsemat väljendamist: rääkida lihtlausetega,
mitte kasutada võõrsõnu või abstraktseid mõisteid:

… kõik abstraktsed asjad, nendest aru saamine on õudselt keeruline või isegi puudulik. No

näiteks, et nalja teha on keeruline, no tuleb nagu otse öelda, et naera nüüd, naerukoht

Kui õpilane oskab huultelt lugeda, siis rääkida selgelt ja aeglaselt. Kurtide õpilaste puhul

tuleb arvestada, et nende eesti kirjakeelne väljendus on väga mõjutatud viipekeele lause
grammatikast ning seepärast tihti väga erinev eesti keelse lauseehituse grammatika
nõuetest. Rõhutati ka kurtide läbi visuaalse kogemuse õppimise soodustamise olulisust:

See loogika ja seosed tekivad kogemuse põhiselt. Kui kogemust veel ei ole, ei ole
ettekujutust ka asjast, et see sõna ja see viibe ei tähenda siis nagu veel midagi

Toodi välja, et kuulmiserivajadusega õpilastel on teistsugust ellusuhtumist, kui nende
eakaaslastel. Tihtipeale jäävad üldiselt levinud head käitumistavad ja ühiskonna reeglid

neile võõraks, kaugeks. Neile teemadele keskendumine on oluline, kuna need võivad
edaspidi mõjutada ka tööellu astumist ja seal hakkama saamist:

Nad on paljust infost ilma jäänud ja see ei ole tavaline. Meile ei piisa sellest, et tundub

aruka näoga ja siis saab hakkama, et ongi viipekeeletõlk jakogu lugu. Seda sisemust peab
hästi teadma. Ma nagu ei kujuta ka ette, ma ei ole sellel teemalpikemalt juurelnud, et miks

nad nendest sotsiaalsetest reeglitest ja kellaaegadest ja asjadest nagu kinni ei pea …

… siis suhtumise erinevus on kurtidel, pead arvestama, et nende jaoks on elu kuidagi nagu

natukene lihtsam ja ei ole nii kohusetundlikust, nendel ei ole. Ja mõnes mõttes on nad ka
naiivsemad. Eriti sotsiaalses mõttes, saavad tüssata tihtipeale, neid on lihtne petta. See

nagu võib-olla eriala õppetöös nii otse ei väljendu, aga muus osas.

Huvitav tähelepanek oli see, et kuuljate žestikuleerimine ja kurtide miimiline väljendus

võivad konflikti sattuda: võidakse üksteise suhtlust, väljendumist valesti mõista, erinevalt
aru saada:
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Tööandja puhul neile kindlasti mõjuvad emotsioonid palju rohkem kui tavainimesele.
Näoilmed ja asjad. Tihtipeale on see nagu, et nad võivad valesti aru saada, nad nagu

võimendavad seda, et tegelikult ei olegi nii hull.

Ja vastupidi. Nad ei mõista alati kui hull olukord tegelikult on. Et öeldakse või

kirjutatakse, et nii ei ole hea, eks ole, aga see ei jõua neile kohale.

Et mis tasemel see on siis, etkas on kogu toodangpraaki läinud?

2.3.1.1 AKRK kurtide õpilaste keeleline taust ja neile tõlkimine

Nii nagu õppetöös lähenetakse igale õpilasele individuaalselt, on see sama printsiip oluline

ka tõlkimisel kurtidele õpilastele. Enamasti on kurdid õpilased, kes AKRK õppima
tulevad, lõpetanud Tallinna Heleni Kooli või Tartu Hiie Kooli. Need kaks kooli on aga

juba õpetamismeetodite poolest väga erinevad: Tartu Hiie Koolis on rõhk verbaalse keele
arendamisel, Tallinna Heleni Koolis keskendutakse hariduse andmisele viipekeeles. See

tingib vajaduse tõlkimisel lähtuda õpilase õppimise omapäradest ja tema keelekasutusest.
Erinevust suurendab veelgi see, et õpilaste eelnevalt läbitud õppekava on erinev: põhikooli
riiklik õppekava, lihtsustatud õpe, toimetulekuõpe või individuaalne õppekava.

Peab arvestama kurtide eripäradega, kes siin ka on. Siin ei ole kõik ühel tasemel
keeleliselt või vaimsletasemel: arusaamise mõttes või info vastuvõtmise mõttes. Sa pead

ikka arvestama seda, et kellele sa parasjagu tõlgid.

Sa pead ikka väga palju arvestama. Kui on selline üldine suur üritus, nagu täna [emakeele

päev, AKRK sünnipäev – S.P.], siis sa ei mõtle selle peale, et mis igaüks eraldi vajab. Siis

on selline keskmine lähenemine. Aga tundides sa ikka otseselt lähtudki. Eesmärk on see, et

inimene saab aru, mida sa talle edasi annad. Ja siis tema keelekasutust teades annad talle

nagu tema keeles edasi.
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Tegelikult on see, et mõnikord lõpuks aitab ainult näpuga asjale näitamine. Ei aita eesti

keel, ei aita viipekeel, ei aita sõrmendamine, mitte midagi ei aita, siis näita ainult näpuga.

Kui üks aspekt viipekeele erinevuse tekkeks on erinev eelnev hariduslik taust, siis teisalt
tekib erinevus ka perekondlikust taustast: kas kurdi õpilase vanemad on kuuljad või

kurdid, kas nende omavaheline kodune keel on eesti keel või viipekeel. Kui kodus on

tekkinud pereliikmete vahel niiöelda oma kohandatud keel, siis kooli kontekstis hakkab
see olulist rolli mängima. Tihti ei taju vanemad oma lapse keelelisi vajadusi adekvaatselt,

kuna on nendega suhelnud ainult igapäevastel, kodustel teemadel ja ei oma ülevaadet
nende hariduslikust keele vajadusest, kasutusest.

On ka selliseid kurte, kelle vanemad on kuuljad ja sõbrad siin on kurdid. Ei ole täiesti

ainult viipekeelne ja ei ole täiesti ainult ka oraalne. Näiteks, kui ütled suuga Õpilasele
midagi, siis ta saab sellest aru. Aga sama asja näiteks viibeldes alati nii hästi aru ei saa.

Nagu segamini natukene. Kindlasti üldislet nad saavad viipekeelest paremini aru, aga

vahest mulle tundub, et ma pean eesti keele järgi osasid asju ütlema.

Konflikt tekib sellest kohast, kus ema ütleb, et ei ta saab aru, ja siis õpetaja vaatab
dokumentidest, et aa, kurt saab kõigest aru, annab talle mingid lehekülje ette, et loe ja siis

kurt vangutab pead, et ma ei saa mitte millestki aru. Tegelikult, kui on vaja täpselt aru

saada, siis ta ei saa aru kõigest, saab ainlt üksikutest sõnadest aru.

Õpilase kohta ema ütles ka ju, et ei tal ei ole üldse tõlki vaja ja,et ta las harjutab siin

häälega rääkimist, et andke talle ülesanded, et ta häälega räägiks.[---] Kuulja seisukohalt
ema mõtleb, et siis ta kõne areneb, aga tegelikult see on alandav olukord kurdi jaoks. Et ta

on kurt, ta ei saa viipekeeles rääkida ja siis öeldakse, et talle, et murdeaeline noor, et

häälitse siin. See ei ole nagu üldse normaalne.

Kõik spetsialistid rõhutasid seda, et kui AKRK asub õppima uus õpilane, siis nii tema enda

kohanemine keskusega, kui ka spetsialistide kohanemine tema erivajadustega võtab aega.

Kui esimene faas on möödas, läheb nii õppeprotsess, teraapia läbiviimine, kui ka tõlkimine
aina sujuvamalt ja õpilase kesksemalt. Spetsialistid tõid välja, et AKRK õppimise aja
jooksul nende viipekeel areneb väga palju edasi:
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Seda on tunduvalt kõigi puhul näha, eriti kes veel Hiie Koolist on tulnud, nad on väga

tagasihoidlikud oma viipekeelega, aga siis lähevad nagu lahti ja hakkavad täitsa vabalt
viiplema ja sõnavara suureneb ja muidugi see viiplemise vabadus loeb ka. See on siin

ikkagi viipekeelne õpikeskkond see mõjub neile hästi. Isiksusena ja keelelise poole pealt
ka.

2.3.1.2 Tõlkide kasutamine õppetöös

Enamus töötajaid olid, kas omal käel või kursuste raames, õppinud viipekeelt, kuid ükski
spetsialist ega õpetaja ei julgeks võtta seda vastustust, et ilma tõlgita või ise viibeldes

tundi, teraapiat läbi viia. Professionaalse tõlgi olemasolu tunnis, muudab õpetajate sõnul
õppetöö kiiremaks ja efektiivsemaks. Kui praktilistes tundides pidasid õpetajad

loomulikuks ette näitamise, näite järgi õppimist. Rõhutati väga tõlgi rolli teoreetilise
suunaga ainetes:

… Aga teoreetilises tunnis ilma viipekeeletõlgita, no mul on olnud nii. Noh mängi või
tantsi või mis iganes, aga sa ei tee talle selgeks, sest ei oska ise edasi anda, ja ta ei saa

minust aru. Et lootusetu.

Üks õpetaja tõi välja, et ilma tõlgita tunnis oleva kurdi õpilase tähelepanu võib lihtsalt
hajuda:

Ja kui on ikkagi tõlk rühmas, siis on kurt keskendunud. Aga kui ei ole tõlki, aru ei saa, siis

on ahh, mõte läheb mujale. Et nagu nii aru ei saa ja hakkab hoopis teise tegevusega

tegelema.

Samas peeti, oluliseks seda, et luua võimalikult realistlik pilt kurdile, kui tulevasele
töötajale, kellel ei ole võimalik oma igapäevatöös toetuda viipekeele tõlgile. Paktilistes
tundides kasutakse vähem viiplemist ning proovitakse rohkem hakkama saada oma
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jõududega: lugeda huultelt, näidata ette, kirjutada. Õpetajad rõhutasid, et tunnetus, kuidas
ja kellega, kui palju tõlki kasutada, tuleb ajaga. Lisati veel, et ilma tõlgita saab tavaliselt
töötada tugevamate õpilastega, kellel on rohkem õpieeldusi kommunikatsiooniks ja

iseseisvaks lahenduste otsimiseks.

Mina olen võimalikult vähe kasutanud, et oleks suhteliselt lähedane situatsioon

tööandjaga. Jah, meil on küll teatud põhi viiped, ütleme, et neid on oma kümmekond,
millega me ära majandame, et ikkagi ette näitamise, kirjutamise ja huulte pealt
lugemisega võimalikult palju.

Kui meil on praktilised tööd, siis ei ole väga hull. Ma võin ette näidata, samal ajal on alati

õppijate hulgas neid, kes on juba kursis. /---/ Ja mul on olnud aastaid ka niisuguseid
õppijaid, keda ma teadlikult üritan ilma viipekeeletõlgita tööle panna, et seda iseseisvust

rohkem oleks. Ja olen ka küsinud, et kui me hakkame siin tegema mingit kordamistööd või

mingit praktilist tööd, siis teadlikult küsin, kas on vaja viipekeeletõlki./---/ Aga ma tean,

kellega ma võin seda proovida ja kellega mitte.

Nii tõlkide, kui ka teiste spetsialistide poolt toodi välja asjaolu, et isegi, kui on olemas
viipekeelne materjal tunni läbiviimiseks, on siiski oluline roll õppeprotsessis ka tõlgil:

Tõlgil ja sõnastikul on erinevad ülesanded. Sõnastik arendab ja toetab ning aitab

metoodiliselt. Aga tõlgi roll on hoopis teine roll.

See [materjali olemasolu – S.P.] kindlasti annab selle, et sul 100 % koguaeg ei ole tõlki
vaja, sellise kasuteguri. Aga arvestades praegu reaalset seisu, siis tõlkide aeg meil tunnis

on üsna minimaalne. Siin rohkem midagi ära võtta ei ole.

Ja tõlkimine ei ole ju ainult mingisuguste sõnade teadmine. See on nagu mõtete edasi

andmine.

Ei tohi segi ajada, et viipekeel ja tõlk, et see on sama asi, et õpid viipekeelt, siis oled tõlk
valmis. See ei ole sama asi. Tõlgiks saades sa pead samuti harjutama, et kuidas tõlk olla.
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2.3.1.3 Pagari-ja puidutöö eriala kui populaarne valik kurtide seas

Pagari-ja puidutöö on olnud läbi aja AKRK populaarsed õpitavad erialad kurtide õpilaste
seal. Ühest küljest spetsialistid nõustuvad sellega, et neil erialadel on olnud palju kurte

õpilasi. Küsimusele, miks see nii on, leiti erinevaid põhjendusi:

~ tegu on praktiliste tööga, kus nad näevad oma töö tulemust

~ kurdid õpilased on käelistes tegevustes enamasti andekad

~ nad ei pea nendel erialadel töötades klientidega suhtlema, tegu ei ole teenindava
erialaga

~ mõlema valdkonna puhul on võimalik leida ka lihtsamaid, abistavaid töid antud
erialal

~ kogukonna mõju ehk mõlema eriala puhul on ees tuttavaid, kes on sama asja
õppinud ja töötavad jubaantud valdkonnas

~ õpilased saavad ettenäitamise järgi õppida, õpe ei ole kurtide jaoks liiga teoreetiline

~ müra, nii pagari kui ka puidutööstuse puhul, ei ole kurtidega jaoks segav ega häiriv
tegur

Samas toodi viimase teguri puhul välja, et müra mitte kuulmine võib olla ka ohuteguriks
antud erialal töötades:

… samas see tekitab muid probleeme, et ta ei kuule, kui keegi avab ahju või võtab kuskilt
midagi või tuleb millegagi. See võib tekitada ohu situatsioone, aga samas see ei häiri teda.

Teisest küljest toodi välja see, et erivajadusega inimese õppimisvõimalused on ikkagi
piiratud: ei ole igas koolis loodud vajalikke kohandusi. Olgugi, et vajadusel peaks
võimaldatama viipekeletõlgi teenust, ei ole just palju kutsekoole, kus see reaalselt toimiks.
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Nii võibki otsuse tegemisel mõjuvaks teguriks olla see, et AKRK on võimalik õppida läbi
tõlgi vahenduse.

Aga ega siin ju ei ole neid valikuid palju ka ju. Neid on hakatud siin pakkuma ja isegi, kui
ta tahaks kingsepp olla, siis nagu ta peab puutööd ikka õppima. Seda on ka nii palju näha,
et ta pannakse siin valiku ette, et valikud on, vali siit üks. Väga harva on nii, et tulin siia,

kuna ma nii tohutult tahan justpagariks või puusepaks saada. Et ta võtab lihtsalt lähima
võimaliku variandi nendest tegevustest, mis talle võiks sobida. Et tulemus näitab ju ka
seda, et suurem osa kurte ei ole pagarid või puusepad. Et nadpärast veel nende oskustega
õpivad midagi muud juurde või kohandavad ennast mingi muu tööga.

Edasiõppimine tuleb otsustada ka väga noorelt, peale põhikooli lõpetamist. Võib juhtuda,
et AKRK on turvaline otsust jahea vaheetapp endas selguseks jõudmiseks:

…see on mõnikord siin selline vahe etapp, etproovida, et mida siis tahaks teha. Sest neil ei

ole palju kohti, kus saaks niimoodi proovida ja õppida. Paljud üldse teavad peale
põhikooli lõppu, et kuhu tahavad edasi õppima minna? Mina küll ei teadnud.

Kindlasti on erialal õppimise mõjutateks põhjuseks peatüki alguses välja toodud loetelu.
Samas, tuleb tõdeda, et erivajadusega õppijate võimalused kutseõppes on piiratud, meie
haridussüteemil on ruumi, et kasvada kaasavamaks.

2.3.2 Spetsialistide arvamused olemasoleva puidutöö viipekeele sõnastiku kohta

2010. aastal koostati AKRK erinevate spetsialistide koostöös „Puidutöö viipekeele
piltsõnastik“. Koostajateks olid logopeed Kadri Mölder, kutseõpetaja Tarmo Kalmann ja
viipekeeletõlk Õnne Žuravljova. Samal aastal tunnustati tehtud tööd traditsioonilisel
Astangu Pärlite jagamisel Aasta Tegija kategoorias (Kadri Mölder). Sõnastik oli

nominendiks ka Aasta Tegu kategoorias. (Mölder, 2010)

Järgnevalt saabki ülevaate sõnastiku loomise põhjustest, kasutamise võimalustest
spetsialistide ja õpilaste seal.
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2.3.2.1 Puidutöö sõnastiku loomine

Sõnatiku koostajate sõnul tekkis vajadus kurtidest õpilastest lähtuvalt. Puudusid erialased
oskussõnad.

Selle järgi tekkis vajadus täpselt samal põhjusel, nagu nüüd on hetkel pagarikursusega.
Oskussõnad, neid praktiliselt ei olnud kurtidel. Ja kui nad läksid praktikale ja olid seal
töökojas, siis nad ei osanud kirjeldada oma tegevust. Ja praktikal oli see probleem, et töö

keskkonnas peab ka töömeestega suhtlema. Ja seal jäid nad väga oma ette ja kui anti

mingi töökorraldus, siis need tööriistad või masinad või mis iganes olid, nende nimetusi

nad isegi ei teadnud. Ja siis jäigi selline mulje, et ei ole siin midagi õppinud, tulevad sinna

mureliku näoga ja ei ole seda julgustja, etkas üldse oskabki midagi teha.

Loomise põhjustena toodi veel välja erialaste viipemärkide ja vastava piltliku ning näitliku

õppematerjali puudumine. Ka viipekeele seisukohalt oli see oluline, et nii õpilased, kui ka
viipekeeletõlgid kasutaksid sama tähenduslikke viipeid, et keel oleks ühte ning kõigile
mõistetav.

… see oli natukene nagu viipekeeletõlkide vajadus ka nagu, etkokku leppida ja täpsustada
[viipemärke –S.P].

Võib-olla üks [põhjus, miks sõnastik loodi – S.P.] oligi see, et ühtsed viiped oleksid. Paljud
viiped puudusid, ei olnud nagu erialast viibet.
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2.3.2.2 Puidutöö sõnastiku rakendamine spetsialistide poolt

Kui esialgu loodi sõnastik kurtidele oskussõnade ja viibete arendamise ning ühtlustamise
eesmärgil, siis praegune kogemus on näidanud, et selle rakendusala on palju laiem, kui
ainult puidutöö kutseõpetajad jakurdid õpilased.

See on üldainete õpetajatel materjal, mille abil end kurssi viia puidutöö vahendite ja
masinatega. Näiteks on inglise keele õpetaja võtnud selle piltmaterjali aluseks, et tõlkida

sõnastik inglise keele tundide raames inglise keelseks – hea võimalus kinnistada masinate
nimesid nii eesti, kui ka inglise keele tundide raames, samal ajal kui pilt toetab kogu
õppeprotsessi.

… ja kui mina valmistan tunni ette, ma teen tutvustuse, siis mul peab ka olema üks
materjal, mille baasil ma selle tunni ette valmistan ja miks siis mitte sellise sõnastiku
baasil, sest see annab mulle selle kindluse, et ahaa teen endale ka asja selgeks, valmistan
tunni ette.

Ühtlasi on materjal on heaks võimaluseks ka õpilaste kontrollimisel:

Olen kasutanud ja seda kasutas ka minu kolleeg arvutiõpetaja. [---] Ta ka ei ole ju

õppinud seal töökojas kõrval ega tema ka ju ei tea kõiki neid sõnavara ja mina ka olen
teinekord siin üllatanud, et oi, ma ei tea, tõesti ei tea, oi kui tore! Tegite mind ka
targemaks. Siin toimub vastastikune õppimine. Ja ma saan ju kontrollida, sellepärast, et ta

võib ju mulle rääkida, mida iganes, aga kui mul on see piltsõnastik ees, ma saan siit

kontrollida.

Rõhutati, et materjali teeb väärtuslikuks selle realistlikus: pildid selles on reaalselt tehtud
puidutöö masinaruumis. See tagab õpilaste parema seostamise tegelike vahenditega.

Sõnastikku on võimalik kasutada nii õppetundides, kui ka logopeedi töös:

Kuna üleüldse on minu klientideks rohkem mehi ja poisse, kes minu juurde jõuavad, siis

on ikkagi see, et millest ma räägin. Mul samamoodi ei olnud ju need töövahendid või

masinad selged. Aga need pildid, see ikka äratab mõtteid, et ma olen väga erinevate
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inimeste puhul seal kasutanud, kas ainult ühte sõna, ühte varianti või proovinud lauset
teha, et mida iganes. Kui ikka puidutöö huvi on, siis, kui annad talle ikka seal puidutöö
pildi ette, siis kohe silm lööb särama. See on ikka parem, kui jumal teab, mingi Inglismaalt
tellitud, kataloogist võetudpilt, see üldse ei loe.

Plussina toodi välja ka see, et kui alati ei ole kõik tunnid tõlkega kaetud, on materjal
omamoodi alternatiive suhtluse viis:

Kui sul ei ole tõlki tunnis on võimalik vaadata sealt. Õpetajate puhul näidata siis pigem

pilte, et me proovime siis leida sellele tegevusele või asjale vastava pildi. Omas suhtluses.

Tõlgid tõid välja, et ka nende töös on materjal olulisel kohal. Kõige enam kasutatakse
sõnastikku teemaga kurssi viimiseks ja ühtsete viipemärkide tagamise eesmärgil:

Ma neid maisnaid küll ei tea, enne, kui ma neid pildi pealt näinud ei ole, kui ei satu enne

alla töökotta, siis sa näed sealt pildi peal,et missugune see masin välja näeb.

…kurdid tulevad erinevast keskkonnast, enamasti neil ei ole endal neid puutöö viipeid

olemas. Ja ka tõlkide jaoks on see oluline, et meil on noh, ühtne alus, et me ei avasta seal
Ameerikat igaüks, et kuidas seda viibelda või kuidas teha, et siin on ikka üks osa põhi
asjadest olemas.

Üksmeelel arvati, et materjali koostamine ja kokku panemine oli kindlasti hea kogemus.
Ajaga on aga tekkinud kindlasti veel uusi maisnaid, töövehnadeid ning sellega seoses ka
vajadus uute viibete järgi.

Metoodiliselt koos see nagu tegemine ja õpetamine annab päris palju. Ma arvan, et need,
kes aitasid teha seda sõnastikku, said ise ka päris palju. Mingil määral võiks seda nagu

edasi teha. Siit on kindlasti palju asju veel puudu. Me võtsimegi selle eesmärgi, et teeme

põhilised asjad, me pidime mingi valiku tegema, sest muidu poleks saanud. Sa pead võtma

mingi jupi, sest muidu ei saagi valmis, et kõige vajalikema sõnadega.
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2.3.2.3 Puidutöö sõnastiku kasutamine õpilaste poolt

Sõnastik valmis eesmärgiga toetada kurte õpilasi, kuid selle kasutuse võimalused on palju
laiemad, kui autorid esialgu prognoosida oskasid. Seda on vaja kõigil osapooltel, nagu

eelnevalt mainitud siis tõlkidel, kutseõpetajatel kui ka üldainete õpetajatel. Materjali

kasutavad peale kurtide õpilaste meelsasti ka kuuljad õpilased.

Ka kuulja õpilase jaoks on see valdkond uus, siis see on selline abivahend lihtsal viisil
selle teemega kurssi viimiseks.

Ja nii nagu ma ütlen ka töötajad ei tea ka nagu seadmeid, ega need kuuljad ei pruugi

täpselt sama moodi teada. Ega ei ole kokkupuudet üldse varem olnud puidutööga, ega ta ei

peagi ju teadma neid sõnu. Aga sealt ta saab kindlasti teada. Näeb, et konkreetselt on pilt
olemas ja mis masin või seade see on.

Lihtsustatud ja nii näitlike õppematerjali olemasolu puidutöö valdkonnas on

põhimõtteliselt puudulik. Puidutöö sõnastiku teebki väärtuslikuks see, et see sobitub
AKRK õpilastega, kuna on vormilt neile selge ja arusaadav. Need tegurid muudavad
võimalikuks õpilaste iseseisva töötamise antud õppevahendiga:

Kui nad muidu iseseisvalt väga vähe kasutavad materjale, siis see on üks asi mida
kasutatakse iseseisvalt, oma initsiatiivil võetakse lahti ja otsitakse vajalik asi.

2.3.3 Spetsialistide arvamused loodava pagaritöö viipekeele sõnastiku kohta

AKRK on räägitud pagaritöö sõnastiku vajadusest, kuid konkreetset vahendit ei ole siiani

loodud. Koostöös eripedagoogi jakutseõpetajaga on loodud PowerPointi ettekande põhjal
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abistavaid, toetavaid materjale erinevate tööprotsesside järjestuse meeles pidamiseks, kuid
ühtset ja kindlale teemat käsitlevat materjali seni avaldatud ei ole.

Järgnev peatükk annab ülevaate pagaritöö sõnastiku vajalikkusest, selle rakendumise
võimalustest spetsialistide ja õpilaste poolt.

Intervjuudes tuli välja mitmeid põhjuseid, miks oleks vaja pagaritöö sõnastikku.
Üllatuslikult tuli välja ka eestikeelsete oskussõnade ühtsustamise vajadus:

… et ühtlustada seda töövahendite nimetusi. Ja töö protsesside nimetusi. No, see sama, et

üks [õpetaja – S.P.] ütleb kihitamine, teine ütleb kihistamine. Et niisugused asjad tulevad
seal kindlasti välja ja me peame ühtemoodi õpetama teistele.

Nagu eelnevast lausest välja tuleb on kutseõpetajatel endil erinev oskussõnavara, mille

ühtsustamiseks nähakse vajadust.

Kui eesti keelsete sõnade puhul on vaja kokkuleppeid ja ühtsustamist, siis viipekeele puhul
tuli välja olukord, kus osadel tööprotsessidel, vahenditel viipemärk on puudulik.

Üks asi on see, et viipeid ei ole. Asjadel ei ole nimetusi. Eesti keeles jah, et saan küll
kirjutada ja nad seostavad ära selle mingisuguse pildiga eks ole, aga sealjääb ikkagi see,

et kuidas tõlk seda edasi annab. Et ta ei hakka ju sõrmendama seda. Ja need sõnad
sõrmendatult see võtab aega, kui sul on kähku asja vaja, siis sa ei jõua vaadata seda
tähthaaval.

Nii nagu puidusõnastiku puhul, tuleb ka siin välja mitme osapoole vajadus sõnastiku järgi:
tõlkide, õpetajate, kurtide.

Esites tõlkidel on vaja, kes tööle tulles kohe ei tea neid viipeid kohe. Ja kurdid, seal peab

ka nii palju neid viipeid eristama ka, et kui ma viiplen VÕI või MARGARIIN siis neidpeab
eristama. Algul ei olnud need viipemärgid erinevad, aga nüüd on. Kui üldiselt keeles
kasutades on need viipemärgaid sarnased või samas siis pagaritöös on väga oluline neid
eristada.
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Igapäevases pagaritöös on väga oluline teha vahet võil, margariinil ja küpsisemargariinil.
Kuna need on ühed põhi toorainetest, siis on oluline, et neid ka erinevate viibetega
tähistatakse.

Seniste töökogemuste põhjal on olnud olukordasid, kus sama viipemärgiga, kuid erineva

tähendusega sõnade tõlkimine on tekitanud õpilastes segadust.

Siin tekkis ühe kurdiga, et PAGAR ja TAINAS on viibeldes nagu samad ja selle asemel, et

kirjutada panen taigna ahju, tema kirjutas, etpanen pagari ahju. Võib-olla see [sõnastik –

S.P.] hoiaks ära ka sellised olukorrad, et ta näeb seda viibet, aga ta ei saa nagu reaalselt
aru, et sõnad on erinevad.

On loomulik, et eriala õppima hakates, peab õppima ka erialast sõnavara. See käib kõigi
õpilaste kohta. Kui kuuljatel õpilastel on võimalik tänu oma kuulmisele palju infot saada,
siis kurtide õpilastel puhul oleks vaja erilist tähelepanu pöörata sõnavara omandamisele.

Kuigi alati on võimalus ka sõrmendada, ei ole see õppimiseks parim varian. Kurtide
emakeel on viipekeel ja sellest tulenevalt on nende eesti keelne kirjapilt tihti peale vigane:
viipekeelse lause ehituse järjekorras, kirjavigadega. Liigne sõremndamise soodustamine
pigem pärsib uute viipemärkide omandamist. Neil peaks olema õigus omanada
oskusõnavara viipekeeles ja seejärel eesti keeles (kirjalikult). Järgnev dialoog, toob hästi
välja sõrmendamise negatiivse poole ja viipemärkide eelise:

Nad [kurdid õpilased – S.P.] kipuvad valesti sõrmendama, et näiteks mingi kaks tähte on

vahepealt ära jäänud. Nemad arvavad, et nad sõrmendavad õigesti aga sinul [tõlgil –

S.P.] läheb sellest veel kolm korda rohkem aega, et aru saada. Ja tegelt ta [kurt õpilane –

S.P.] ikka ei tea, mis see sõna on nagu.

Sõrmendades nad teevadki nagu sõna esimesi silpe ainult.

Kui nad kasutavad viipemärke, siis nad ei kasuta ju märke, mille tähendust nad ei tea.
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2.3.3.1 Sõnastiku rakendumine spetsialistidele

Toodi välja, et oma igapäevatöös saaksid sõnastikku kasutada peale kutseõpetajate

kindlasti ka teised õpetajad ja maja spetsialistid nii kuuljate, kui ka kurtide õpetamisel.

Kasu oleks minul kindlasti, kui ma oma tundi [eesti keel – S.P.] ette valmistan, vaatan üle.

See siis tähendabki seda, et ma ühtlustan need sõnamõisted sellega, mida pagariõpetajad
kasutavad.

Ja muidugi teised spetsialistid saavad ka kasutada. No, oletame, et läheb psühholoogi
nõustamisele ja tema küsib seal midagi erialast või, mis iganes sellist asja, et ta saab seal
ka seda kasutada. Kontrollida.

Tundide tõlkimist muudaks viibetega sõnastiku olemasolu kiiremaks ja efektiivsemaks:

asjadel on oma viipemärk ja õpilastel on materjal, mille järgi õppida, meelde tuletada,
otsida omale vajalikke viipeid.

Kuna intervjuudes osales ka spetsiliste, kes AKRK tööl esimest aastat, tuli välja ka vajadus
end, kui spetsialisti, viiakurssi kasutatava oskussõnavaraga

Seal on nii palju neid mõisteid, mida ma kuulen esimest korda. Näiteks togi ja kraba ja ma

ei tea, mis need tähendavad, kui ma ei ole neid enne näinud.

Aja lõikes ka. Kui meie oleme siin selles hetkes kursis nende asjadega, et aga ega üks tõlk
ka igavesti ei ole ühes kohas tööl. Et tulevad uued tõlgid ja siis on midagi, mis kestab,

eksole. Sõnad ja mõisted ju jäävad, et ei pea alati olema, et just siin ja nüüd on

kokkulepped, vaid, et need on ühe korra koku lepitud ja need jäävad ja need kanduvad
edasi ja selle valdkonna sõnavara baas on see.

Kui eelnevalt käsitleti personali vahetusest tulenevat vajadust anda edasi juba
olemasolavaid teadmisi materjaliga, siis selle kõrvale toodi ka praktikantide vajadus, viia

end kiirelt kurssi vajaliku sõnavaraga. Toodi välja, et AKRK on olnud populaarseks
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praktikabaasiks eesti viipekeele tõlkide eriala tudengitele. Praktika sooritamise aeg on

piiritletud ning igasugune olemasolev materjal saaks olla toeks sisseelamisel ning
kiirendaks kohanemist tõlgitavate erialade sõnavaraga tutvumisel.

Kui mul tuleb siia praktikant siis see on veel suuremaks abiks. Ta ei ole siin kogaueg vaid

mingiks ajaks, siis on lühem aeg ja ta peab rohkem käima igal pool, et siis on sellest isegi

rohkem abi praktikandile. On kindlam tunne minna praktikandil tõlkima, kui ta on saanud
enne need mõisted üle vaadata.

Mitmed õpetajad tõid välja, et sõnastik võiks olla heaks tugimaterjaliks tundides, mis ei
ole tõlkega kaetud. See annaks õpetajale võimaluse vajaliku asja kiiremkas selgitamiseks.

Juhul kui ei ole viipekeeletõlki rühmas, siis ma löön selle lehekülje lahti, kui mul on vaja

näidata. Ja ma saan talle lihtsalt näidata, et näe mul on vaja seda või ma ootan sinu käest
seda. Saaks hakkama kergemini kindlasti. Sest tõesti mõned sõnaga on sellised, et kas sa

joonistad või hüppad või noh mis teed, ei oska lihtsalt lahti seletada. Aga kui on ikka must

valgel ja sõna japilt siis nagu peaks sellest aru saama.

Lihtsustatud ning erivajadusega õpilastele suunatud pagaritöö eriala õppematerjale Eestis
ei ole. Enamus AKRK kasutusel olevatest õppematerjalidest on õpetajate endi koostatud
või õpilaste jaoks lihtsustatud. Seega igasugune erialane materjal oleks ainult abiks, nii

õpetajatele, kui õpilastele.

See oleks üks väga oluline näitlik vahend. Ja mida rohkem meie majas neid näitlikke
vahendeid on seda parem õppijatele. Ja õpetajatel on kergem asja selgeks teha, sõna

mõisteid selgitada.

Tähelepanu vajaks ka asjaolu, et paljude terminite puhul ei ole üldist kokkulepet, kuidas

viibelda (tõlkimise puhul). Nii võibki erinevate, mitte ühtlustatud viibete puhul, tekkida
olukord, kus erinevad tõlgid kasutavad erinevaid viipemärke. See omakorda muudab

õppeprotsessi kurdi õpilase jaoks keerulisemaks, segasemaks.
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Aga näiteks prageu on nii, ma kahtlustan, et on nii,et need saia nimed, meie ei ole ju neid
omavahel läbi viibelnud ja kokku leppinud, et meie oma vahelises viiplemises võib olla
väga palju erinevusi. Et tekiks nagu selline ühine alus ja, et võib-olla ka sellest tekib kurdil

segadus, et tulevad erinevad tõlgid ja sama asja kohta viiplevad erinevaid asju, siis tema

mõtleb, et teine tõlk näitas nii. Kurt ei ütle seda välja aga tema jaoks ei ole siis asi selge.

2.3.3.2 Sõnastiku kasulikkus ja võimalused rakendumiseks õpilastele

Siirdumaks tööturule ei piisa kurtidel õpilastel ainult viipekeelse pagari oskussõnavara
teadmisest. Suure tõenäosusega tuleb neil töökeskkonnas hakkama saada pigem kirjutades,

kui viibeldes. Sõnastik annaks hea baasi mitme tasandiliseks õppimiseks: pilt annab
visuaalse ettekujutuse, sõna annab kirjapildi ja pilt viipemärgist aitab omandada
viipekeelse termini.

See, et on pilt, sõna ja viibe, et ta õpib igate pidi neid kaustama: nii sõnaliselt, viipega. Ja

kui ta peab seal peale tööd kirjutama, et kuidas ta valmistas seda toodet, et ta siis oskab

neid sõnu ka kasutada, et ta oskab neid sõnu täpsemini kasutada. Ja siis ta teab ise, kus ta

võtab selle sõna, ta ise vaatab eksole, etraamatu teeb lahti, et saada see sõna kätte.

Nii nagu puidusõnastiku puhul, oleks ka pagaritöö sõnastik hea materjal ka kuuljatele
õpilastele. Ka neile on õppima asudes sõnavara kõik uus.

Kui tavaline õpilane tuleb sama moodi, ta pole kuulnudki neid sõnasi. Või näiteks mina või
sina, et togi [spetsiaalne riiul pagaritoodete hoistamiseks koos ahjuplaadiga – S.P.], eksole,

koer või? Ma ei teagi, mis asi see togi on.

Ja kui õpilane tuleb alles sügisel ja alustab õppimist, siis õpetajal oleks hea nagu tunni

teemana või koduse tööna kasutada, et mis iganes variandil õppeaines teha nagu
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põhimõisteid selgeks. Siin ei ole ju õpikuid, eksole, et see oleks üks konkreetne erialane
õpik, selle aine sõnade või terminite omandamiseks.

Teine pluss, mida õpetajad on tähendanud on see, et õpperühm, kus on koos kurdid ja
kuujad õpilased, integreeruvad paremini, kui soodustatakse viipekeelset suhtlemist. Sellel

õppeaastal oli õpilastel üle pika aja võimalus osaleda kord nädalas viipekeele ringis. Seal
osalenud õpilased proovivad julgelt kurtidega suheldes oma viipekeelseid teadmisi
rakendada. Õpetajad näevad viibetega õpikus head võimalust edendada ka edaspidi selle
kaudu kurtide ja kuuljate lõimumist.

Sel aastal oma olen tähele pannud, et meil on praegu viipekeele kursus ja kuuljad on väga

huvitatud sellest, kuidas viibeldakse. Ma arvan, et see ei ole üldse paha, kui nad ka
jälgivad, sest, kui nad on pagaritunnis ja seal on vaja mingisugust töövahendit kuskilt tuua

või võtta või mingit toorainet võtta. Kui need kuuljad teavad, kuidas seda viibelda, siis on

jälle sama moment, et õppijad omavahel suheldes, viibeldes.

Omavaheline abi vajadus. Ta saab aru, mis mul on vaja ja siis ta saab kurti abistada. Kui

õpilane [kurt – S.P.] on uues keskkonnas ja ta ei tea, kus, mis asub. Abi on siis igal juhul
kergem tulema.

Ja see on ka selline nende müüride lammutamise tulemus. Kui alguses oli meil nii, et

kurdid hoidsin väga omaette ja kuuljad, nagu mingi sein oli vahel. Ja päris alguses
vaadati silma nurgast niimoodi teist moodi, et kes nad on sellised ja mis siin nüüd üldse
toimub. Siis omavaheline suhtlus viib ju edasi seda tolerantsust ja sotsialiseerumise
suunas, see on ka väga oluline. [---]. Ja praegu ma olen tähele pannud, et sellega on päris

kenasti, tänu sellele kursusele paremaks läinud, suhtlus julgusjne.

Sõnastiku olemasolu puhul, saaks nii praktiliste, kui ka üldoskuste tundide läbi arendada
õpilaste sõnavara: eesti kui ka viipekeelset. Oleks alus, mille põhjal õpetada ja nõuda eriala
sõnavara oskamist. Õigete viipemärkide kasutamine sõrmendamise asemel oleks hea
indikaatoriks nii õpetajale, kui tõlgile, sellest, et kurt õpilane ka tõesti seob sõna, pilti ja
viipemärki.
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Hakkab [õpilane – S.P.] näiteks seal sõrmendama, et kreemisai, selle asemel, et näidata
kreem ja sai. Kui ta sõrmendab, siis järelikult ta ei vii neid kokku, et saia sees on kreem.
Või tähesai, hakkab sõrmendama. Et ongi tähe kujuga sai, ta ei pane kokku seda.

Paljud viiped on tuletatud sellest, missuguse saiaga on tegu või mida see sisaldab. Seega
võib öelda, et viipemärgi kasutamine viitab sellele, et termin on omandatud mitmel
erineval tasemel.

2.3.4 Ettepanekud pagaritöö eriala sõnastiku koostamiseks

Intervjuu lõpus oli kõigil spetsialistidel võimalus teha ettepanekuid sõnastiku

koostamiseks. Leiti, et nii nagu puidutöös vajaks sõnastik täiendusi, parandusi, täpsustusi,
siis sama olukord tekib ka pagarisõnastiku loomise jarakendamisega.

Ja kindlasti tekib selle materjaliga sama olukord nagu puidus, et see asi ei ole kunagi

lõplik või lõpetatud, et alati jääb midagi puudu ja tekib uusi asju juurde, et see on nagu

üks arengu etapp või nagu üks vahe töö kuni järgmiste töödedeni.

Alljärgnevalt mõned intervjuu käigus selgunud nõuanded, ettepanekud pagarisõnastiku

koostamiseks:

~ Kajastada võimalusel järgneva temaatika sõnavara: valmistooted, töövõtted
töövahendid, põhitoorained, hügieeni vahendid ja pagarite riietusest. Kõige

olulisemaks peeti töövahenditega sõnastikku olemasolu.

~ Lisada sõnastiku juurde ka CD, mis sisaldaks video kujul raamatus välja toodud
oskussõnu.
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Koostada sisukord ja lisada järjehoidjad, mis võimaldaks kiiresti leida vajaliku

teema valdkonna alla koondatud sõnavara, et otsimine oleks mugav ja kiire.

Sõnastiku puhul arvestada, et paber, millele sõnastik prinditakse, oleks paksem,

võimalusel kiletatud, et sõnastikku oleks võimalik kasutada paralleelselt töö

kõrvalt, ilma seda kiirelt rikkumata.

Sõnavara järjestada tööprotsessi kulgemise loogika alusel: alustada nendest
töövahenditest, masinatest, mida esimesena kasutatakse.

2.4 Pagaritöö viipekeele sõnastik

Kutseõpetajate sõnul oli kõige olulisem ja suurem vajadus ära kaardistada töövahendid ja
pagaritööga seotud tarvikud. Terminite välja valimiseks sõnastikku konsulteeriti
kutseõpetajaga ja viipekeeletõlkidega. Peale mitmeid täpsustusi ja parandusi sai sõnastikku
kokku 96 terminit, mis omakorda jagunesid üheksasse erinevasse teema gruppi:

~ Pagaritöö seadmed (11 terminit)

~ Pagaritöö tarvikud, väikevahendid (22 terminit)

~ Terariistad (7 terminit)

~ Mõõtevahendid ( 7 terminit)

~ Küpsetusvormid ja -plaadid ( 8 terminit)

~ Kaunistamise ja viimistlemise vahendid ( 8 terminit)

~ Pagariklassi sisustus ( 12 terminit)

~ Serveerimine ( 7 terminit)

~ Puhastus-ja koristusvahendid ( 14 terminit)
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Kokku lepitud 96 terminit ja pagaritöö töövahendit pildistati ning viipemärgid filmiti.
Fotosid kärbiti, leiti sobivad suurused, vahemaad, paigutus jakujundus. Fotodel kujutatud
tootemarkide nimetused eemaldati.

Viibete pildimaterjal koondati koos reaalsete AKRK pagaritöö vahendite piltidega ühtseks

õppematerjaliks. Viipepiltidele lisati nooled, mis tähistavad liigutuse suunda. Fotodel on

proovitud võimalikult hästi kujutada viipemärgi sooritamisel olevat käekuju. Sõnastikule
lisati juurde CD-ROMile koondatud videofailid viibetega ja PDF versioon sõnastikust.
PDF versioon võimaldab sõnastikku kasutada ka arvutis.

Videod toetavad piltidest arusaamist: nii on raamatu kujul olemas materjal tunnis kohapeal
kasutamiseks, kui ka videomaterjal, mis aitab viipeid täpsustada, paremini mõista.

Nii, nagu ka intervjuude puhul ettepanek tehti, said töövahendid järjestatud tööprotsessi
kulgemisi loogika alusel. Näiteks pagaritöö seadmed algab kaaluga (esimesena kaalutakse

alati toorained) ja lõpeb külmikutega, kus on võimalik tooteid peale valmimist hoiustada.

Termineid ei ole järjestatud tähestikulises järjekorras, kuna see võib sarnase tähenduse
ning funktsiooniga töövahendid liiga laiali ajada. Loogika järgi järjestamine annab näiteks
võimaluse koondada kõik kausid (metall, plastmass, klaas) üksteise järgi. Seesugune

järjestamine oli soovituslik nii tõlkide kui ka kutseõpetajate poolt. Tähestiku põhine
järjestus muudaks seoste loomise AKRK õpilastele keerulisemaks

Kui kõigi terminite kohta on sõnastikus üks versioon viipemärgist, siis termin number 62
ehk pintsel on viipena toodud välja kahel erineval viisil. Selline lahendus on seotud

viipekeele visuaalsuse olulisega. Lai pintsel viibeldakse nelja sõrmega, kitsas pintsel kahe
sõrmega. Kui eesti keeles eraldi eriala terminit pintslite suurusest lähtuvalt ei ole, siis

viipekeeles on väga oluline vahet teha, mitme sõrmega viipe käekuju moodustada, kuna
siis saab ühe viipega anda edasi kumba pintslit mõeldakse.

Pagaritöö videosõnastikus ja piltsõnastikus erinevad kõik teemade pealkirjad viipe
TEEMA poolest. Kui videotes on iga pealkirja lõpus viibe TEEMA, siis piltsõnastikus

seda ei ole. Piltsõnastikus tähistab eraldi vormistus ja lehekülg uut teemat. Videote puhul
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on oluline viibe TEEMA siiski sisse jätta, kuna siis tähistab see ühte faili koondatud
viipemärkide pealkirja ehk teemat.

Sõnastikust on termineid võimalik otsida nii lehekülje numbri järgi, kui ka termini
järjekorra numbri kaudu. Järjekorra numbrid sõnastikus ja videotes kattuvad, hõlbustamaks

seoste loomist ja vajaliku info kiiret leidmist.

Kindlasti ei ole see materjal, mille järgi algaja viipekeele huviline saaks keele omandada.
Tegu on spetsiifiliste pagarieriala terminitega, mis on kujunenud välja õppe-ja tõlketöö
protsessis AKRK.

Nii palju, kui oli võimalik, ühtsustati viipemärke Eesti Keele Instituudi loodud viipekeele
veebisõnastikust põhjal. Ükski viipemärk sõnastikus ei ole spetsiaalselt sõnastiku jaoks
välja mõeldud, pigem on proovitud jõuda kokkuleppele AKRK viipekeeletõlkidega,
missugune seni kaustuses olnud viipemärk on kõige parem vastavaid terminite

tähistamiseks.

Kogu sõnastiku protsess oli aeganõudev. Pildistamine, filmimine ja ühtse materjali kokku
panemine vajas täpsust ning mitmeid parandusi, täpsustusi, ümber tegemisi. Töö lõplikust

versioonist sai koopiakeskuses välja prinditud jaköidetud kolm eksemplari tööst. Köidetud
piltsõnastikele lisati CD-ROMid, mille peale on salvestatud piltsõnastik javideosõnastik.

Antud tööle on lisatud väljaprinditud versioon sellest, missugune peaks autori arvates

lõplikult välja nägema koostatud sõnastik. Sõnastik on lisatud antud töö juurde (LISA 3).

Autor näeb, et sõnastiku kindel ja lahutamatu osa on videofailid, seepärast sisaldab LISA 3

nii paberkujul sõnastikku, kui ka tagumise kaane siseküljele kinnitatud CD-ROMi.
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2.5 Eksperthinnang ud

Eksperthinnangu saamiseks saadeti e-maili teel vastav palve kahele AKRK spetsialistile.
Viipekeeles paluti tagasisidet anda ühel pagaritöö eriala huvilisel AKRK õpilasel (edaspidi
Ekspert Õpilane).

Eksperthinnangut küsiti kahelt AKRK spetsialistilt: pagaritöö eriala kutseõpetajalt ning
toiduüksuse juhilt Tea Vallimäelt (tööstaaž kolm aastat) ja viipekeeletõlgilt Kristi
Moosuselt (tööstaaž 12 aastat). Ekspert Õpilane on 17. aastat vana ja lõpetamas esimest
õppeaastat AKRK ning liigub järgmisel aastal edasi pagaritöö rühma. Eksperthinnangu
saamiseks anti kõigile kolmele eksperdile tutvumiseks välja prinditud kujul sõnastik (koos

töö lahutamatu osa CD-ROMiga).

Eksperdid tõdesid, et tegu on materjaliga, mille järgi on „pikka aega olnud eluline

vajadus“. Toodi välja, et sõnastik leiab kindlasti kasutust igapäevases töös erialaga seotud
inimestel. Toodi välja, et sõnastikku saaksid kasutada järgnevad inimesed: pagaritööd
õppivad kurdid, viipekeeletõlgid, viipekeeletõlgiks õppivad üliõpilased, pagariõpetajad,
abikoka eriala õppijad jne.

Sõnastiku plussidena toodi välja järgnevat:

~ ühtsustab arusaamist, sõnavara javiipevara

~ aitab õppida pagaritöö põhisõnavara

~ lihtsustab ja muudab arusaadavamaks õpetaja poolse informatsiooni edastamise
tööprotsessis

~ sõnastikku on koondatud kõige sagedamini kasutatavaid pagaritöö töövahendeid,
seadmeid ja tarvikuid

~ töö on selge, arusaadav ja hästi grupeeritud, vormistatud
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Ekspert Õpilane tõi välja, et õpetajad saaksid sõnastikust õppida viipekeelt ning lisas, et

kindlasti on oluline siis pidev keele praktiseerimine. Ta lisas, et pagari eriala õppivatele
õpilastele on see sõnastik kauslik: saab õppida eesti keelseid ja eesti viipekeelseid sõnasid.

Ekspert Kristi Moosus tõi välja, et tööl on oluline osa eesti viipekeele oskusterminite

dokumenteerimisel. Ta lisas, et näeb juba vajadust ka järgnevatel pagaritöö eriala
sõnastikel, näiteks võiks koostada järgnevaid teemavaldkondi koondavad sõnastikud:
pagaritöö tegusõnad, pagaritöö toodete nimed japagaritöös kasutatavad toiduained.

Juhiti tähelepanu ka töö puudustele, võimalustele, kuidas seda veel paremaks muuta. Toodi
välja, et fotod viibetest annavad pigem aimu või tuletavad meelde viibet, sellest tulenevalt
on viibete õppimisel eriti oluline videofailide olemasolu. Kõik, hinnangu andnud eksperdid
tõdesid, et liigutused on ruumilised ning ainult piltsõnastikule tuginedes võib viipeid
mitmeti mõista, tõlgendada.

Toodi välja ka see, et viipefotode taustavärv sulab kohati kokku nahavärviga. Soovitatav
oleks olnud kasutada selgemini eristuvat taustatooni, näiteks sinakat või rohekat.

Soovitustena tõi ekspert Tea Vallimäe välja, et kõik üheksa teemade osa oleks võinud olla
mingil viisil lihtsamalt eristatav, näiteks teist värvi lehed või järjehoidja riba.

Ekspert Õpilane pööras erilist tähelepanu viibetele sõnastikus. Ta tõi välja järgnevat:

termin number 9. pliit on vana viibe, noored kasutavad rohkem pliidi nuppude

keeramist imiteerivat viipemärki

13. taignarulli viibe oleks arusaadav ka ilma esimese viipeta (taignarulli kuju
tähistav viibe)

39. viieosaline lõikeketas saaks lõikamist tähistada tõmmates lahti sirutatud sõrmi
enda poole, mis tähistakski kohe viite lõikeketast

69. riiul võib olla viibeldud nii ühe, kui kahe käega

83. lapp juurde võiks olla ka viibe pesema
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Eksperdid Moosus ja Vallimäe juhtisid tähelepanu sissejuhatuse lõikude loogilisemaks
järjestamiseks. Veel selgus täna ekspertidele, et tänamata on jäänud üks AKRK töötaja,
kellel oli oluline roll antud töö valmimisel. Need parandused said sisse viidud nii

paberkandjal olevasse sõnastikku, kui ka PDF versiooni (LISA 3).
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ARUTELU

Erivajadusega õpilased on oluline osa kutseõpilastest. Aina enam on aktuaalne neile
võrdsemate võimaluste pakkumine neile kohaste materjalide koostamisega. Astangu

Kutserehabilitatsiooni Keskuses on olnud ja kindlasti jääb populaarseks pagaritöö eriala
kuulmiserivajadustega õpilastele.

Riiklikul tasemel pööratakse aina enam tähelepanu erivajadusega õpilastele võimetekohase
õppematerjali välja töötamiseks. Kuna aga nende materjalide tiraaž oleks väike, ei paku
see huvi suurtele kirjastustele (Müil, 2013). Nii ongi enamasti õppematerjalide koostamine
langenud nende spetsialistide õlgadele, kes igapäevatööd tehes tajuvad suurt vajadust

sobivate vahendite järgi. Hea materjal on abiks nii õpilasele kui ka õpetajale
õppeprotsessis.

„Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise ja tingimused kord“
(2006) määratletakse, kes on kutsehariduses osalevad erivajadusega isikud ning lisatakse,
et nende puhul tuleb teha muudatusi või kohandusi vastavalt õpilase erivajadusele. Antud
magistritöö raames valminud sõnastik, mille eesmärk on toetada pagaritöö eriala õpilaste
erialaste terminite omandamist nii eesti, kui ka viipekeeles, ongi üks näide õppematerjali
kohandamisest erivajadusega õpilastele.

Olgugi, et põhiline eesmärk oli õppematerjal kuulmiserivajadusega pagaritöö õpilastele, on

intervjueeritavad ja eksperthinnangu andnud spetsialistid toonud välja veel laiema
võimaliku kasutusvaldkonna: kuuljate õpilaste eriala terminite omandamine, üldainete
õpetajate kurssi viimine erialase terminoloogiaga, eesti viipekeele eriala üliõpilaste
abivahend pagaritöö eriala terminoloogiaga tutvumisel, AKRK abikoka eriala õpilased,

kelle üheks aine mooduliks on pagaritöö jne.

Toetavate ainemoodulite lülitumist kutsehariduse süsteemis olevatele HEV õpilastele
peetakse väga kasulikuks (Levinson, Palmer, 2005). Viipekeelesõnastik tagab paremad
võimalused AKRK õppijate kutsealaseks ettevalmistumiseks, nende õppekavasse

sotsiaalsete oskuste ning soodustab iseseisva toimetuleku toetamise. Intervjuudes tuli
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välja, et puidutöö sõnastik on üks väheseid materjale, mida õpilased iseseisvalt kasutavad.
Sama efekti võib loota ka pagaritöö sõnastikuga.

Põhinedes eelnevatele uuringutele (Meijer, 2003) on välja toodud, et õpetajad peavad
kuulmiserivajadusega õpilasi raskemini kaasatavaks kutseharidussüsteemi. Selline väide

võib tuleneda hirmust erineva kommunikatsiooni ja keelega kurtide õpilastega mitte
töötamise kogemuse puudumisest. Võib väita, et erialane sõnastik võib olla üheks
võimaluseks toetada ja julgustada õpetajaid kuulmiserivajadusega õpilasi kaasama
kutseharidussüsteemi.

AKRK spetsialistid tõid välja vajaduse ühtlustada eestikeelsete oskussõnade viiped.
Pagaritöö erialal sõnastiku koostamisel on selle ettepanekuga arvestatud: ühtsustatud said
oskussõnad jakokku said lepitud kõige sobilikumad viiped nende väljendamiseks.

Õppematerjali kohandamisel erivajadusega õpilastele on üheks oluliseks märksõnaks

illustreerivaid pildid, mis toetavad teooria ja terminite omandamist (Täht & Fuchs, 2012).

AKRK spetsialistid rõhutasid intervjuudes eelneva puidutöö sõnastikuga saadud kogemust,

mis on näidanud, et töös AKRK on palju kasulikum ja praktilisem viia teraapiat läbi
kohapeal tehtud illustreeriva materjaliga, kui keskusega mitte seotud kataloogi piltidega.
Magistritöö raames valminud pagari sõnastiku puhul arvestati mõlemat: kõik töövahendid,

mis sõnastikus kajastuvad on pildistatud AKRK pagaritöö eriala klassides ning neil on

jäädvustatud hetkel kasutuses olevad vahendid, masinad.

Kurdid määratlevad ennast tihti keelelis-kultuurilise grupina, mitte puudega inimestena

(Friend, 2011). Nende keele olulisuse tunnustamine õpetajate, spetsialistide poolt on hea
tugi identiteedi ja endast teadliku isiku kujunemisel. Intervjuudes tuli välja sama: AKRK

jõudvad õpilased on tihti olukorras, kus vanem soovib lapsest teha „kuuljat“. Palutakse

võimalikult palju temaga rääkida, lasta tal endal rääkida ja väljendatakse soovi, mitte
kaasata viipekeeletõlki oma lapsega seotud õppetöösse. AKRK õpilased on vanuses, kus

kujuneb välja nende identiteet, maailmapilt. Kui kodu toetab verbaalset kommunikatsiooni
siis isiksustena peaks neil olema tagatud võimalus väljendada just endale sobivas vormis.

Pagaritöö sõnastik annab võimaluse omandada materjali eesti keeles ja eesti viipekeeles.
See toetab kindlasti eneseteadlikkuse arengut ja iseseisvate otsuste ning valikute tegemist.
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Sõnastiku koostamine on oluline samm nii HEV õpilaste õppevara kohandamise ja
kindlasti viipevara dokumenteerimisel. Sõnastikku koostades arvestati senise
viipematerjali arenguga: aina enam minnakse üle videomaterjali koondavatele

materjalidele. Viipekeele õpetamise ja õppimise seisukohalt on oluline ja hea igasugune
visuaalsust toetav materjal (Loit, 2013). Samas on kasulik paberkujul välja antud sõnastik,
mis ei eelda tehniliste vahendite olemasolu selle kasutuseks.

Valminud sõnastik toetab kindlasti terminite omandamist ja õppimist. Kuid sellel võib olla
ka oluline mõju kuulmiserivajadusega õpilaste minapildi kujunemisel: see toetab eesti
keele ja viipekeele omandamist. See, mis keeles õpilane terminite omandamist oluliseks
peab, saab olla tema oma valik.

Samuti, võib sõnastik julgustada õpetajaid kellele puudub kogemus kuulmiserivajadusega
õpilastega töötamisega, julgustada neid seda tegema, kuna on olemas materjal, mis toetab

õppeprotsessi.

Kõige olulisemaks eesmärgiks sõnastikul jääb aga kindlasti terminoloogia
dokumenteerimine ja ühtse õppematerjali valmimine.
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KOKKUVÕTE

Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli koostada viipekeele piltsõnastik pagaritöö eriala
õpilastele. Töö koosneb teoreetilisest ja uurimuslikust osast, väga mahuka osana on lisatud
lõputöö raames valminud „Viipekeele piltsõnastik pagaritöö eriala õpilastele“

Magistritöös anti ülevaade erivajadusega õpilasest kutseõppes. Keskenduti Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskusele ning pagaritöö eriala õpetamisele keskuses ja
kuulmiserivajadusega õpilaste eelnevale hariduslikule taustale enne AKRK õppima
asumist. Veel toodi välja seni Eestis välja töötatud viipekeele sõnastikud ja õppematerjalid.
Keskenduti ka viipekeele olulisusele, selle rollile Eesti haridusmaatikul. Kirjutati
õppematerjali kohandamisest erivajadusega õpilastele ja pagarierialakeele ning selle

kohandamise vajalikkusest haridusliku erivajadusega õpilastele.

Sõnastiku koostamiseks viidi läbi kolmes grupis teemaintervjuud üheksa AKRK

spetsialistiga. Intervjuude käigus saadi vastuseid sõnastiku vajalikkuse, võimalike
rakendumise kohta õppetöös, kuulmiserivajadusega õpilaste õpetamise eripärade

Saavutamaks uurimuse eesmärki oli seatud järgnevad uurimisülesanded:

~ Tuua välja kurtide õpilastega töötamise eripärad AKRK spetsialistide silmade läbi.

~ Kirjeldada 2010. aastal valminud puidutöö sõnastiku koostamise põhjuseid ja
seniseid rakendumise võimalusi õppetöös, teraapiates.

~ Välja selgitada pagaritöö sõnastiku vajadus ja kasutusvõimalused AKRK ning
saada ettepanekuid võimalikult efektiivse ja mitmekülgse sõnastiku koostamiseks.

~ Koostada viipekeele piltsõnastik AKRK pagaritöö eriala õpilastele ja
spetsialistidele

~ Küsida spetsialistidelt eksperthinnangud ja analüüsida saadud tulemust

Valminud sõnastik sai kolm eksperthinnangut: AKRK pagaritöö õpetajalt/toidu üksuse
juhilt ja viipekeeletõlgilt ning ühelt AKRK õpilaselt. Ekspertarvamustes toodi välja, et
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sõnastik on hästi koostatud ning vormistatud ja see sisaldab väga olulist põhisõnavara
pagaritöö õpetamisel. Ekspertarvamuste tagasiside järgi tehti töö lõplikus variandis ka
muudatusi ning täpsustusi, seega olid antud hinnangud väga olulised ning kasulikud ka töö

lõpliku versiooni valmimisel.

Seatud eesmärk sai täidetud. Valmis pagaritöö eriala sõnastik, milles on 96 töövahendit ja
viipemärki ning neile lisaks on ka 96 videofaili samadest töövahenditest. 96 väljendit on

nummerdatud ja sõnastiku terminite ja viipefailide numbrid on kattuvad. Kõik 96 terminit
on koondatud üheksasse teema gruppi. Piltsõnastikku illustreerivad AKRK pagaritöö
ruumides tehtud masinate ja väikevahendite fotod.

Sõnastiku koostamiseks sai ära tehtud suur töö. Ometigi on veel palju termineid, mis
vajaks samuti ühtsustamist, õppematerjaliks koondamist. Kindlasti ilmneb sõnastiku

kaustamise käigus veel erinevaid võimalikke lahendusi, uusi vajadusi, kuidas sõnastikku
veel täiendada, paremaks muuta.
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LISA 1. INTERV JUU K Ü SIMU S ED Õ PET A JATEL E JA

SPET S I AL I S TID EL E

Tere lugupeetud kolleegid!

Minu nimi on Sandra Praats. Õpin Tallinna Ülikooli magistriõppes eripedagoog-
nõustajaks.. 2010. aastal valmis meie keskuses „Puidutöö viipekeele piltsõnastik“. Soovin
koostada oma lõputöö raames analoogse pagaritöö piltsõnastiku (tooreained ja pagari
töövahendid), mis sisaldaks erialast sõnavara eesti keeles ja eesti viipekeeles ning millele
lisanduks ka DVD, kus oleks kõik sõnastikus olevad viiped olemas ka video kujul.

Soovin välja selgitada, kuidas ja missugustel õpilastel võiks kasu olla antud eriala
sõnastikust, mida uue sõnastiku puhul oleks võimalik paremini teha, millele keskenduda,
kuidas meie maja spetsialistid, õpetajad seda kasutada saaksid. Seepärast vajangi pisut teie

aega, et viia läbi grupi intervjuu, mis aitaks aru saada, kas ja kuidas peaks antud sõnastikku
koostama.

KURDID ÕPILASED/KLIENDID

Mis on kurtide töötamisel teie jaoks teistmoodi? Mida peab arvestama? Kuidas õpetama?
Kuidas teraapia läbi viima?

Kui palju kasutate igapäevatöös viipeid? Viipekeeletõlki?

Kas saaksite ilma viipekeeletõlgita tunnid/teraapiad läbi viidud?

Miks on pagari ja puidutöö kurtide õpilaste seas populaarne valik?

EELNEV OLEMAS OLEV SÕNASTIK (PUIDUTÖÖ)

Miks tekkis vajadus puidutöö sõnaraamatu järgi?
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Kuidas selle sõnastiku olemasolu on mõjutanud õppimist? Õpetamist?

Kas oled kasutanud töös puidusõnaraamatut?

Kuidas on teised õpetajad kasutanud puidusõnaraamatut?

Kuidas on õpilased seni kasutanud puidu sõnaramatut? Kas seda on kasutanud ainult
kurdid õpilased?

PAGARITÖÖ SÕNASTIK

Kas oleks vaja ka erialast pagaritöö sõnaraamatut? Miks?

Kuidas saaksid oma tundides sõnastikku rakendada õpetajad? Teised maja spetsialistid?

Mis kasu oleks pagaritöö sõnaraamatust meie keskuse teistel õpilastel/klientidel (peale
kurtide)? Kas see muudaks ka kuidagi õpilaste omavahelist suhtlemist?

Missugustel meie keskuse õpilastel oleks kõige enam kasu sellisest sõnastikust?

Kuidas muudaks sõnastiku olemasolu Sinu tööd lihtsamaks, paremaks?

Kui sõnastik oleks olemas, kas saaks tunde teha täitsa ilma viipekeeletõlgita?

ETTEPANEKUD, KUIDAS TEHA, MIDA TEHA

Parandusettepanekute tegemine. Mida sõnastiku koostamisel arvestada, millele
keskenduda? Kuidas saaks sellest kõige enam kasu Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskuse õpilased, õpetajad, spetsialistid? Mida sooviksid veel antud teema puhul rõhutada,

välja tuua?
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L I S A 2 . IN TERV JU U K Ü SI MU S E D V II PEKE EL E T ÕLKI D EL E

Tere lugupeetud kolleegid!

Minu nimi on Sandra Praats. Õpin Tallinna Ülikooli magistriõppes eripedagoog-
nõustajaks. 2010. aastal valmis meie keskuses „Puidutöö viipekeele piltsõnastik“. Soovin

koostada oma lõputöö raames analoogse pagaritöö piltsõnastiku (tooreained ja pagari
töövahendid), mis sisaldaks erialast sõnavara eesti keeles ja eesti viipekeeles ning millele
lisanduks ka DVD, kus oleks kõik sõnastikus olevad viiped olemas ka video kujul.

Soovin välja selgitada, kuidas ja missugustel õpilastel võiks kasu olla antud eriala
sõnastikust, mida uue sõnastiku puhul oleks võimalik paremini teha, millele keskenduda,

kuidas meie maja spetsialistid, õpetajad seda kasutada saaksid. Seepärast vajangi pisut teie
aega, et viia läbi grupi intervjuu, mis aitaks aru saada, kas ja kuidas peaks antud sõnastikku

koostama.

KURDID ÕPILASED

Mis on kurtide õpetamisel teistmoodi, kui kuuljate õpilaste puhul? Mida peab arvestama?

Mida pead tõlkimisel arvetsama?

Miks on pagari ja puidutöö kurtide õpilaste seas populaarne valik?

Missuguse keelelise tasutaga on meie Astangu Kutserahabilitastiooni Keskuse kurdid

õpilased (viipekeel, viibeldud eesti keel, eesti keel)?

EELNEV OLEMAS OLEV SÕNASTIK (PUIDUTÖÖ)

Kas olete kasutanud puidutöö viipekeele piltsõnastikku? Kuidas?

Kes jakuidas saavad seda sõnastikku kasutada teie arvates?
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PAGARITÖÖ SÕNASTIK

Miks oleks vaja pagaritöö sõnastikku?

Kuidas muudaks pagaritöö sõnastiku olemasolu Sinu tööd paremaks, lihtsamaks?

Mis kasu saavad erinevad õpilased sellest sõnastikust? Kellel on seda sõnastikku vaja?

Kuidas on võimalik sõnastikku õppetöösrakendada?

Missugust kasu näete pagarisõnastikust viipekeeletõlkidele?

ETTEPANEKUD, KUIDAS TEHA, MIDA TEHA

Parandusettepanekute tegemine. Mida sõnastiku koostamisel arvestada, millele

keskenduda? Kuidas saaks sellest kõige enam kasu Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskuse õpilased, õpetajad, spetsialistid? Mida sooviksid veel antud teema puhul rõhutada,

välja tuua?
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