Konverents toimus 19. novembril 2014 Nordic Hotel Forumi saalis. Konspekteeris Illar Leuhin.

Konverentsi avasid Eesti haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ning Soome haridus-, teadus- ja
kommunikatsiooniminister Krista Kiuru.

Krista Kiuru kõneles sissejuhatavas lühiettekandes Soome viimase aja hariduspoliitikast. Ettekandest ilmnes, et
sotsiaal-majandusliku tausta ja matemaatiliste oskuste seosed on Soomel ja Eestil sarnased.

Soomes puuduvad põhikooli taset hindavad riiklikud testid ning esimesed riigieksamid on alles keskkooli lõpus.
Õpitulemuste hindamine toimub küll regulaarselt, kuid baseerub näidistel. Uue trendina on märgatav õpitulemuste
erinevuse suurenemine õpilaste vahel. Erinevused on eriti märgatavad õpilaste sotsiaalmajandusliku tausta, soo,
koolide, uusasukate populatsioonide ja regionaalse paiknevuse osas.

Sotsiaal-majandusliku tausta mõju matemaatikaoskustele riigiti

Kui üldine mõju on Soomes ja Eestis sarnane, siis suur erinevus ilmneb matemaatikas õpilaste saavutuste vahel
sisserännanute ja kohalike laste vahel pärast majandusliku staatuse korrigeerimist.

Alg- ja põhihariduse arendamiseks on plaanis rakendada laiapõhjalist projekti, mille käigus on plaanis hinnata
praegust olukorda ning uurida õpitulemuste languse põhjusi, kitsendada lõhet õpitulemustes poiste ja tüdrukute
vahel ning leida võimalusi muutmaks olukorda nii, et õpilased tunneksid end motiveeritult ning koolis käimine
muutuks nauditavaks.

Jevgeni Ossinovski — Väljakutsed Eesti haridussüsteemile vastavalt PISA tulemustele

Teiste riikide võrdluses on Eesti 15-aastastel põhikooliõpilastel head teadmised ja oskused lugemises, matemaatikas
ja loodusteadustes. Veel omavad nad häid probleemilahenduse- ja finantsoskusi.
Eesti on üks riikidest, kelle haridussüsteem tagab oma õpilastele võrdsed võimalused. Rohkem kui kolmandik
vaesematest peredest pärinevaist õpilastest on ühtlasi parimaid testitulemusi andnute hulgas.

Peamised õppetunnid Eestile:
haridussüsteemil on võimalus hoolitseda iga lapse arengu ja potentsiaali eest
enamik õpilasi on saavutanud algtaseme kõigis valdkondades
vajadus suurendada tipptegijate, tulevaste juhtide osakaalu (oskuse tasemed 5 ja 6). Edetabelis oleme hetkel
osalevate riikide seas:
Lugemine: 24. koht
Matemaatika: 18. koht
Teadus: 8. koht
Jätkuvalt esinevad erinevused edasijõudmises eesti ja vene õppekeelega koolide õpilastel
vene õppekeelega koolide õpilaste sooritused on nõrgemad (1 kooliaasta võrra maas)
positiivne trend: mahajäämus on oluliselt vähenenud (võrreldes PISA 2006)

Lugemuses on poisid enam kui ühe aasta võrra tüdrukutest nõrgemad, mahajäämus on suurem kui OECD
riikide keskmine.

Hirm matemaatika ees mõjutab negatiivselt sooritust. Tüdrukud kardavad matemaatikat rohkem kui poisid
(Eesti vastav näit -0,16 ja Soomes -0,33).
Nende õpilaste osakaal, kes puudusid või hilinesid (2 nädalat enne PISA testi), on oluliselt suurem võrreldes
teiste osalevate riikidega (osalenus Eestis 70,1% ja Soomes 84,4%; OECD keskmine 82,2%)
Viiendik õpilasi ei tunne end koolis hästi (Eesti -0,33; Soome -0,22)

Andreas Schleicher — PISA ei ole hariduses kõikvõimas, kuid võimaldab otsida
põhjusi
Saksa statistik ja uurija, OECD haridusministeeriumi direktoraadi koordinaator ei viibinud isiklikult kohal, kuid esitas
oma põnevad seisukohad videoettekande vahendusel: vaata http://youtu.be/A_Wt_NCvkqU
Ta esitas võrdlevalt PISA statistilisi näitajaid aastast 1960 tänaseni ja tõi välja olulisi trende.

Joonis 1. Nõudlus oskuste järele on ajas muutunud

Näiteks kui mitterutiinsed analüütilised ja inimeste vahelise suhtlemise oskused on aastatega tublisti tõusnud, siis
rutiinsete kognitiivsete oskustega on lood vastupidi.

Schleicher võrdles 15-aastaste laste matemaatika-alaseid sooritusi, mille kohaselt Eesti noored paiknevad koos
soomlastega küllaltki kesksel kohal (joonis 2).

Joonis 2. 15-aastaste matemaatika-alased oskused

Kui samas dünaamilises diagrammis (vt videot!) viidi riigid ruumiliselt lahku vastavalt sellele, kas neis on tugev
sotsiaal-majanduslik mõju sooritusele (vasem serv) või õppimisvõimaluste sotsiaalselt õiglane jaotus (parem), satub
Eesti 2012. aasta tulemuste põhjal küllaltki soodsasse positsiooni (joonis 3).

Joonis 3. Õpilaste sooritusi mõjutab see, kuidas sotsiaal-majanduslik olukord riigis mõjutab juurdepääsu haridusele

Kui eelmisele diagrammile lisada, kui palju kulutatakse vastavas riigis raha haridusele, paistab Eesti veel eriti soodsas
valguses.

Videoklipp on äärmiselt huvitav ning soovitav uurida ka neil, kes inglise keelt ei valda. Klipis näidatakse kulutuste ja
majandusliku mõju muutusi ajas ja palju muud.

Jätkusuutlikkuse tagamiseks kordas ettekandja mõningaid elementaarseid soovitusi:
Tehke õppimine keskseks, soodustage pühendumist ja vastutusevõttu.
Ole väga tähelepanelikud individuaalsete erinevuste osas.
Andke pidevalt tagasisidet kujundava hindamise läbi.
Ole nõudlik iga õpilase suhtes.
Veenduge, et õpilased tunneksid end hinnatuina ja et oleksid kaasatud õppimisse kui koostöösse.

Jorma Kauppinen, Soome Riiklik Haridusamet

Põhihariduse õppekava — tarvilikud rõhuasetused Soomes

Jorma Kauppinen andis ülevaate Soome plaanidest hariduse tõhustamisel. Ettekanne oli kaunis üldsõnaline ja
deklaratiivne. Ainsa meile uudse nüansina püüeldakse Soome õppekavas multikirjaoskuse (multiliteracy) poole.
Sellel terminil pole seni eestikeelset vastetki. Kasutusel on nt «loodusteaduslik kirjaoskus», see aga tähendab ühelt
poolt nüanssi, et maailm muutub tänu uuenevale tehnoloogiale aina väiksemaks ning üldiseks suhtluskeeleks on
kujunemas inglise keel (mistõttu ehk pole termini eestindamine ehk vajalikki). Multikirjaoskus tähendab
nutiseadmete kasutamist nii igapäevases töös kui ka õpingutes. See kirjaoskus hõlmab lisaks sisule ka kõikvõimalike
multimeedia vahendite kasutamist. [Meie riigis toimib see deklareerimata.]

Jouni Välijärvi — Kõrge ja madala jõudlusega õpilaste üheaegne toetamine
Jouni Välijärvi on Jyväskylä Ülikooli Soome ja Haridusuuringute Instituudi professor.

Professor esitas PISA testi standardhälbed aastate lõikes (joonis 4), võrdles keskmisi ja tippe (joonis 5) ning poiste ja
tüdrukute saavutuste erinevusi (joonis 6). Ühtlasi selgus, et Soomes on läbi aegade olnud tütarlapsed lugemises
poistest tublisti paremad, veidi paremad loodusteadustest. Kui varem on poisid olnud tütarlastest mõnevõrra
paremad matemaatikas, siis PISA 2012 põhjal on ka selles osas tüdrukud poistest paremad.

Joonis 4. Soome PISA tulemused

Joonis 5. Lugemise tulemuse kesmised punktid Soomes Pisa 2009 järgi

Joonis 6. Poisid on paremad matemaatikas, tüdrukud aga lugemises

Tõsiselt alarmeerivaks asjaoluks on, et näiteks lugemishuvi on aastatega kõigil vähenenud, eriti aga madala
lugemusega poistel.

Almar M. Halldorsson, Islandi rahvuslik PISA projektijuht

Kirjaoskuse tase kaasavas õppes: hariduslike erivajadustega õpilaste
klassikaaslased
Ettekandes toodi kaunikesti raskestihoomatavaid ja keerulisi diagramme, milles võrreldi Islandi tulemusi peamiselt
Saksamaa omadega. Kui teised ettekandjad tõid võrdlusse Eesti, tundus kuuldu relevantsem. Mõneti takistas
ettekandja jälgimist ka fakt, et ta ise ei olnud füüsiliselt kohal, vaid suhtles auditooriumiga Skype’i teel.

Mõned näided kaunis keerukatest slaididest:

Kokkuvõttes ilmnes, et erivajadustega [pigem küll puuetega] õpilaste esinemine klassis tõmbab kogu klassi üldise
õpiedukuse alla. See fakt on vastuolus seni laialt levinud uskumistega, mille kohaselt HEV lastele pidanuks tavaklassis
õppimine mõjuma positiivselt. Samast ettekandest võis leida põgusa vihje ka püsivatest muutustest PISAs läbi
aegade, nimelt lugemisoskuste osas. Nagu järgmiselt jooniselt (joonis 7) nähtub, paikneb Eesti tõusva trendi poolel.

Joonis 7. Püsivad muutused PISA lugemistestide tulemustes

Dr Jasper Wouda, Cito Haridusuuringute Instituudi vanemkonsultant

Mille poolest parimad õpilased erinevad ülejäänutest loodusteadustes?

Teadusliku kirjaoskusega inimene on valmis alustama põhjendatud diskursust teaduse ja tehnoloogia vallas, mis
nõuab järgmisi pädevusi:
Selgita nähtust teaduslikult
o Märka, ennusta ja hinda erinevaid looduslikke ja tehnoloogilisi nähtusi.
Hinda ja kujunda teaduslik uuring
o Kirjelda ja hinda teaduslikke uuringuid ja hüpoteese: kuidas lahendada probleem teaduslikult.
Tõlgenda andmeid ja tõendeid teaduslikult
o Analüüsi ja hinda teaduslikke andmeid, väiteid ja argumente nende mitmekesisuses ja tee
asjakohaseid järeldusi.

Joonis 8. Taani koolisüsteem

Ettekandes toodi välja erinevate koolitüüpide tulemuslikkus (mõistmaks tuleb jälgida Taani koolisüsteemi joonisel 8).
[Paraku polnud visuaalselt neid kerge jälgida, kuna joonised olid identsed ning erinevused ilmnesid vaid pisikestes
numbrites.]

Kokkuvõtlikult võib väita, et õppijate õpitulemuste erinevused sõltuvad ka sellest, kas nende vanemad on kohalikud
või sisserännanud ning sellest, millises haridusharus nad õpivad. [Eesti kontekstis oleks mõneti eristatavad tavalised
üldhariduskoolid, teatavate õpikallakutega süvakoolid ja mingit kindlat eriharidust pakkuvad ametikoolid.]

Sama ettekande puhul tõdeti, et need õpilased, kes on edukad loodusteadustes, on enamasti edukad ka
matemaatikas. Samuti ilmnes, et poistel pole tütarlastega võrreldes loodusteaduslikus kirjaoskuses mitte üksnes
kõrgemad tulemused, vaid neil on paremad tulemused ka märgatavalt sagedasemad. Loodusteaduslike huvide ja
paremate tulemustega õpilased on ka märgatavalt aktiivsemad väljaspool kooli nii keemia, füüsika kui ka bioloogia
vallas. [Ennäe imet!]

Imbi Henno, Tallinna Ülikool

Mis on Eesti edu põhjused PISA kontekstis?

Ettekanne oli koostatud koostöös prof Priit Reiskaga. Imbi kiitis, et Eesti lapsed on olnud rahvusvaheliste uuringute
põhjal märkimisväärselt edukad. Eesti haridussüsteem on olnud edukas, toetades kõigi õppimist ning võrreldes
paljude teiste riikidega mõjutab õpilase kodune sotsiaalmajanduslik taust tulemust vähe.
Imbi tõi välja Eesti haridussüsteemi muudatused viimastel dekaadidel, viidates uue rahvusliku õppekava
koostamisele ning õpetajate ümberõppele õpilaskeskse ja innovaatilise õpetamise valguses. Suuri muutusi on ka
kutseharidussüsteemis.
Võrdlusena toodi Eesti eesti- ja venekeelsete koolide tulemusi, võrrelduna Hiina ja OECD keskmisega (joonis 9).

Joonis 9. Eesti tulemused võrrelduna Hiina ja kõigi riikide keskmisega

Nõrgematele tulemustele vaatamata on venekeelsete koolide tulemused tublisti paranenud võrreldes 2006. aastaga.
Henno ettekandest jäi ka kõlama, et eesti- ja venekeelse õppekeelega koolide erinevused ei ole tingitud
keeleprobleemidest, õppijate sisserändest, sotsiaalmajanduslikust staatusest ega madalast motivatsioonist. Pigem
on täheldatav hoopis kõrgem motivatsioon, huvi teaduse ja karjääriteadlikkuse vastu venekeelsetes koolides.
Statistiliselt olulisi erinevusi võib märgata õpetajate suhtumises. Kui eestikeelsetes koolides rakendavad õpetajad
näiteks loodusteadustes märksa suuremat loovust, siis venekeelsed õpetajad on pigem kinni juhendites ega julge ise
eksperimenteerida.
Selgus, et õpetajatel puudub seni piisav orienteeritus õpilastes kõrgemat järku oskuste kujundamisele. Teaduslik
lähenemisviis pole veel piisavalt levinud Eesti loodusteaduste tundides. Õpetajad tuginevad oma igapäevatöös pigem
vanemale hariduse paradigmale ja traditsioonilistele õpetamisviisidele. Ühtlasi aga selgus, et interaktiivne õpetamine
ei avaldanud positiivset mõju õpilaste tulemustele.

Täiendav info:
Konverentsi ingliskeelsed ettekanded: https://www.hm.ee/et/pisa-konverentsid-ja-seminarid
Fotosid: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-tallinnas-toimus-rahvusvahelise-pisatulemusi-analuusiv-konverents?id=70185863#!dgs=dgsee-143327:4ehOS2e_K3mA7O3J4Jt3oh
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