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Kuidas märgata ja toetada 
matemaatilist andekust?

Viire Sepp
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Andekus
Urban & Cropley, 2002

Individuaalne potentsiaal kõrgeteks või 
erakordseteks tulemusteks/saavutusteks mingis 
valdkonnas
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Ülitundlikkus kui andekuse   „juurestik“  

Piechowski, 1995

Füüsilise, meelelise, intellektuaalse, loomingulise ja 
emotsionaalse energia küllus, mis  toidab, rikastab, 
võimendab ja avardab annet

ingl.k. overexcitability 3

Neurobioloogilised erinevused (1)
Ostatnikova, 2007

1) BRAIN VOLUME 

Intelligent people have higher grey matter and 
white matter volume (r=0.25, p<0.05 resp. 
r=0.24, p<0.05) (Posthuma et al., Nature Neuroscience, 2002)

2) BRAIN EFFECTIVITY higher scores in tests go 
hand in hand with lower glucose metabolism in
more intelligent people (Jaušovec, 2000; O'Boyle, 1995; Haier 

et al., 1992; Neuroscience, 2002)
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Neurobioloogilised erinevused (2)
Ostatnikova, 2007

3) BRAIN FUNCTIONAL ORGANIZATION 
„LATERALITY”

a) better interhemispheric cooperation in more
intelligent people (Singh & O'Boyle, 2004)

b) use of „emotional areas” for cognition in
intelligent people (O'Boyle et al.,1991; 1995)

c) better development of the right hemisphere
in intelligent people (Geschwind a Galaburda, 1985; 1987; 
Benbow, 1988)
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Andekate kognitiivsed eripärad 
Barfurth, Richie, Irving, Shore,  2009;  Steiner& Carr 2003/2009

• Ulatuslik ja  hästi struktureeritud teadmiste baas – võimaldab hõlpsat 
aktiveerimist

• Suutlikkus eristada olulist ebaolulisest
• Eelistavad keerukamaid ülesandeid
• Suurem efektiivsus probleemi/ülesande/mustri olemuse 

väljaselgitamisel ja liigitamisel 
• Kalduvus pöörata tähelepanu detailidele – mõjutab ka lahendamise 

kiirust
• Kulutavad rohkem aega lahenduse planeerimise (inkubatsiooni) etapis
• Paindlikumad alternatiivsete lahendusstrateegiate leidmisel
• Metakognitiivsed oskused  kujunevad eakaaslastest varem  ja  on  

kõrgemal tasemel
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Andekate metakognitiivne eelis avaldub tundmatute ja 
uudsete ülesannete lahendamisel

Kognitiivsete võimete arendamiseks anda võimalus „mõelda andekalt“
• Sisu ja metakognitsioon samaaegselt
• Strateegiate kasutamine eri kontekstides
• Kõrgemad mõtlemise tasemed, probleemilahendusoskuste, kriitilise ja 

loova mõtlemise arendamine
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Testida või mitte?

IQ testide ruumilise komponendi ülesannete lahendamise 
edukus ennustab edukust STEM valdkonnas

Probleemid testimisel: Eestis puuduvad kaasaegsed normid, 
klaaslagi, andekate „eripärane“ lähenemine (anekdootlikud lood 
testimisega)

8

Andekuse tunnused  
Renzulli ,  Reis, Gavin, Siegle, Sytsma, 2002

ühe- või teiselaadse andekusega seotud ja sellele viitav 

käitumine või  omadused, mis  avalduvad

erinevates olukordades , sj oluliselt sagedamini  või 
intensiivsemalt kui   eakaaslastel

=> Hinnanguskaalad kui olulised andekuse märkamise 
instrumendid (eelduseks hindaja teadlikkus andekusest ja 
andekate eripärade suhtes)
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Matemaatikas andekad (1)     

• taipavad kergesti probleemi formaalset 
struktuuri

• tunnevad ära mustri

• arutlevad loogiliselt, sj võivad jätta etappe 
vahele

• mõtlevad paindlikult

• mõtlevad lihtsustatud matemaatilistes 
vormides
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Matemaatikas andekad (2) 

• Üldistavad näidete põhjal 

• Kasutavad matemaatilisi sümboleid 
mõtlemisprotsessi osana 

• Probleemi lahendamisel võime töötada edasi-
tagasi

• Jätavad meelde matemaatilisi suhteid, 
probleemitüüpe, lahendusmustreid
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Loodusteadustes andekad (1)

• Püstitavad tõestel eeldustel rajanevaid oletusi 
ja teevad järeldusi

• On teadlikud, kuidas kontekst mõjutab sisu 
interpreteerimist

• Naudivad loogilist arutelu
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Loodusteadustes andekad (2)

• Kasutavad efektiivselt erialasõnavara 
abstraktsete ideede genereerimisel

• Mõtlevad paindlikult, üldistavad ideid ja  
kasutavad probleemilahenduslikku lähenemist

• Võimelised hindama tulemusi ning mõtlema 
kriitiliselt
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Tehnoloogias andekad (1)

• Võtavad kergesti vastu ja diskuteerivad uute  
ideede üle

• Mõtestavad antud teabehulgast väljapoole

• Tuletavad keerulistest andmetest lihtsaid ja 
elegantseid lahendusi
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Tehnoloogias andekad (2)

• Ilmutavad leidlikkust ja osavust 
tootmisoskustes ja -tehnikates

• Suudavad kohandada vanu ideid uutega  

• Oskavad näha esemeid 2D või 3D kujutuses

• On võimelised esitama ideid erinevates 
vormides –visuaalses, ruumilises, verbaalses, 
matemaatilises
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Kuidas kasvatada geeniusi

Tom Clynes „How to rise a genius?“
Nature, nr 537, 2016
https://my.vanderbilt.edu/smpy/files/2013/01/Article-NATURE-2016.pdf

Kõige ulatuslikum uuring „The Study of Mathematically Precious Youth“ 
(SMPY), vt https://my.vanderbilt.edu/smpy/

Alustas J.Stanly (Johns Hopkinsi ülikool), jätkavad Benbow ja Lubinski
(Vanderbiltu ülikool)
Longituuduuring, üle 5000 aastail 1972-1997 13aastasena  akad.võimekuse
testi (SAT) alusel 3% tippvõimekana identifitseeritud õpilast
Eesmärgiks tuvastada matemaatiliselt andekate õpilaste arenguvajadused
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Pühendumus
Kõrged võimed

Loovus

Keskkond

Pere

Andekus

Kaaslased
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Loovuse avaldumise eeldused              
Cropley & Urban, 2000

• avatus uutele ideedele ja kogemustele

• seiklusvaim

• autonoomia

• ego tugevus

• positiivne enesehinnang

• ebatavaliste lahenduste ja erinevate tahkude eelistamine

• ebaselguse talumine

• võime riske arvestada, riskitaluvus

• valmisolek pingutada  
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Voo-seisund (flow)
Csíkszentmihályi, M. (2007). Kulgemine: optimaalse kogemuse psühholoogia. Pegasus.

• tekib kui sooritaja ressursid ja ülesande raskus
on tasakaalus. 

• Voo-seisundit aitavad saavutada enesekindlus, 
optimaalne erutus ja kontsentreerumine

• takistavaks teguriteks on liigne enesekriitika, 
puudulik kontsentreerumisvõime ja ebapiisav
ettevalmistus
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Isiksus ja akadeemiline edu (koolis)

• Meelekindlus – seos kõige ilmsem, kuid

andmed vastakad: 

nii positiivne (Higgins jt, 2007) kui negatiivne (Allik ja Realo, 2003)

• Avatus, sotsiaalsus ja meelekindlus korreleeruvad posit., neurootilisus 
negat. (Laidra, Pullmann, Allik, 2007);

• Ekstravertsus ja avatus korreleerusid negatiivselt (Furnham & Chamurro-
Permuzic, 2004);

• Motivatsiooniorientatsioon (ülesandele ja esitlusele orienteeritus) 
korreleerus posit. akadeemilise eduga (Harackewicz jt., 2000)

. 

Meie uskumus andekusest mõjutab 
meid rohkem, kui me seda arvame...

„Jäävusteooria“    vs „Juurdekasvuteooria“

(ingl. Fixed vs growth mindset)

Dweck, 2006
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Endised olümpiaadidel osalejad olümpiaadidest:

Sepp,2002, 2008;  Košik ja Nestra, 2007; 

• Oluline roll ainehuvi süvenemisel ja edaspidises 
karjäärivalikus;

• Stiimul ja motiveerija ainega tegelemisel;

• Efektiivne erialane areng;

• Enese proovilepanek, eneseaktualiseerimine;

• Negatiivne: edu tekitab tunde, et pole vaja enam 
pingutada;

• Varane edu tekitab krampliku soovi olla alati esimene 
(=>läbipõlenud imelapse sündroom)
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Endised olümpiaadidest osavõtjad 
olümpiaadiedu  faktoritest:

• Edu pant on suur iseseisev töö (Sepp, 2002);

• Retrospektiivne uuring, 30 endist olümpiaadidel osalenut, 
keskmine iga 42,7 a (Sepp, 2008):

• Inspireeriv õpetaja ja haridust soosiv kodune õhkkond ( kõik 30 );

• Püsivus ja järjekindlus (21);

• Püüdlikkus ( 11)

• Huvi aine vastu (9);

• Avatus (5)

• Uudishimu (5)

• Rõõm uute asjade avastamisest (3);

• Anne (3);

• Isikuomadused on tähtsamad kui keskkond (1)

Kes on olümpiaadidel osalejad (1)
Sepp, 2008

• Matemaatika, füüsika, keemia, lingvistika lõppvoorudest osavõtjad 
2005 ja 2006

• N2005=177, N2006=122, keskmine vanus 16.8  (SD =1,6)
• Üle poolte on pere esiklapsed  (66% ja 53%)
• Pooltel mõlemad vanemad kõrgharidusega, aga on ka põhiharidusega 

vanemaid,
seost vanemate haridustaseme ja lapse kooliedukuse ega  IQ vahel ei leitud

• IQ keskmine Eesti samaealiste laste keskmisest 1 SD kõrgem, IQ ≥ 120  
42% , 37%

• Isiksuse „suure viisiku“ osas võrreldes eakaaslastega oluliselt kõrgemad 
skoorid avatuse ja sotsiaalsuse faktorite ja madalamad ekstravertsuse 
faktori näitajates

• Samas: mida kõrgemad olümpiaaditulemused, seda madalamad 
meelekindluse faktori skoorid  (r= -.20, p<0.05)
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Kes on olümpiaadidel osalejad (2)

• Keskmine hinne 4.5<

• Mitmekülgsed huvid (kunst ja sport )  

• Probleemid tervisega 

• Depressiivsuse kõrged näitajad 

(2005 - 12%, 2006 - 28%)

• Vanemate ja õpetajate toetus püüdlustele

• Subjektiivset heaolu häirib surve vanemate 
poolt
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Mis mõjutab olümpiaadiedu? (1)
Sepp, 2008

4 erinevate psühho-sotsiaalsete tegurite gruppi:

• Isikuandmed ( sugu, vanus, sünnijärjekord, vanemate 
haridustase)

• Kool ja sotsiaalne keskkond (kooliedukus, toetus õpetajalt, 
vanemate abi, vanemate surve,   aktsepteeritus teiste poolt 
vs „friik“) 

• Isiksus (IQ, „suur viisik“)

• Psüühiline seisund (depressioon, inspiratsioon, 
motivatsiooniline orientatsioon: orienteeritus 
ülesandele/esitlusele, ego-orientatsioon)
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Mis mõjutab olümpiaadiedu?  

• Raskesti ennustatav – seosed ei kordu kõigis valimites

• Isiksuse faktorid oli ainuke näitajate grupp, millel ennustav 
jõud    

• Äkki on olümpiaadiedu lihtsalt õnneasi?

mõlemal aastal osalenute tulemused korreleerusid oluliselt 
(0.43)

• NB! Olümpiaadikogemus iseenesest ei mõjuta tulemust
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Mis mõjutab olümpiaadiedu? (3)

• traditsioonilised akadeemilise eduga seonduvad näitajad (IQ, toetav keskkond, 
sotsiaalsed suhted) ei ilmutanud olümpiaaditulemuse suhtes ennustavat 
jõudu), NB! IQ ei korreleeru, kuna ol.eelvaliku süsteem selekteerib 
homogeense grupi

• Meelekindlus ja avatus olid nõrga ennustava jõuga, kuid vastupidises suunas

• Inspiratsioon ja ego-orientatsioon olid nõrga ennustava jõuga

• Prediktor - kriteerium seosed  ei olnud aastate lõikes samad 

Matemaatika lõppvoorus osalenute puhul statistiliselt olulised 

2005  vanemate haridustase (.30, p<.05)

2006  avatus (.-42, p<.05)          
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Olümpiaadidest kokkuvõtteks

• Isiksuseomadustel oluline roll
olümpiaadid selekteerivad paremini välja teatud  isiksusetüübiga 
õpilasi (?)

• Varasemast uuringust (Sepp, 2002): tasemegruppe eristab ettevalmistuse 
kvaliteet !!! 

• Olümpiaad kui  “eduka intelligentsuse” test:
inimene kohandab end  situatsiooniga ja kompenseerib oma   
tugevate omaduste abil nõrku külgi (Sternberg, 2003) 

• Olümpiaadil oluline roll andekate õpilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete 
vajaduste rahuldamisel (Sepp, 2002, 2008)

peaks rohkem andma võimalusi omavaheliseks suhtluseks

Kuidas toetada ande arengut

● Pakkuda lastele oma võimete avastamiseks erinevaid ja 
mitmekesiseid kogemusi 
● Sügavat huvi ja võimekust ilmutanutele pakkuda arenguvõimalusi 
antud valdkonnas
● Toetada nii intellektuaalseid kui emotsionaalseid vajadusi
● Aidata kujundada „juurdekasvu“-uskumust, tunnustades 
jõupingutust mitte loomupäraseid võimeid 
● Julgustada võtma vastu intellektuaalseid väljakutseid ning võtma 
vigu kui võimalust õppimiseks
● Vältida „sildistamist“, see võib kujuneda emotsionaalseks koormaks  
(nt andekaid nähakse sageli negatiivses valguses või siis survestatakse 
neid  liigsete ootustega)
● Kodu ja kooli koostöö väga oluline, et pakkuda toetavat keskkonda: v, 
komplitseeritum materjal, lisavõimalused, võimalus õppida ja liikuda 
haridussüsteemis talle sobiva kiirusega jms
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