"Meie teadmised kooliarhitektuurist ja ruumikujunduse mõjust
igapäevasele koolielule on siiani lünklikud, kuid viimase aja uurimused tõendavad, et füüsiline õppekeskkond võib tõepoolest
mitmeti mõjutada sotsiaalseid suhteid, isiksuse arengut ja akadeemilist edasijõudmist" (A. K. Sigurðardóttir, T. Hjartarson, lk 7).
Käesoleva raamatu eesmärk on tutvustada Tartu Hansa koolis tänapäevase õppekeskkonna loomisel ja kasutamisel saadud
kogemusi ning anda soovitusi koolihoonete ja õppeprotsessi
nüüdisajastamiseks. Tartu Hansa kooli ühele korrusele ehitatud eri suuruses ja mitmesuguseid kasutusvõimalusi pakkuvaid
ruume oleme hakanud nimetama terminiga "avatud õpperuum".
Avasime klassiruumi uksed, luues niimoodi keskkonna, kus on
paremad võimalused kasutada õppimiseks ruumi eri osasid, frontaalõppe asemel aktiivõppe meetodeid ja vajadus teha nii õppides
kui õpetades rohkem koostööd.
"Kindlasti ei tohi tähelepanuta jätta, et uuenduslik koolidisain toetab haridusmuudatusi ainult sel juhul, kui kõik kooliarenduse komponendid on omal kohal ja toetavad üksteist"
(A. K. Sigurðardóttir, T. Hjartarson, lk 8).
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SAATEKS
Tartus Annelinnas kõrgete kortermajade vahel asuvat Hansa kooli on 2015. aasta sügisest saati külastanud sajad haridus- ja omavalitsustöötajad. 1978. aastal tüüpprojekti
järgi ehitatud kooli vastu tuntakse tavapärasest suuremat huvi, sest esimesena Tartus
(ja ehk Eestiski) kujundati maja neljandast korrusest nüüdisaegne avatud õpperuumiga õppekeskkond.
Suur osa Eesti koolimajadest on nagu Hansa koolgi ehitatud aastakümneid tagasi, ajal,
mil õpikäsitus ja ruumivajadus olid sootuks teistsugused. Nüüd on aga euroraha toel
põhikoolidele avanemas võimalused nii vananenud õppehoonete renoveerimiseks kui
ka uute ehitamiseks ja sisustamiseks. Küllap mõeldakse siin-seal üle Eestimaa, mida
oma kooliga peale hakata. Et mitte taastoota 19. sajandi kooli, vaid seada sihiks tänapäevane õpikäsitus, tuleks enne projekti kirjutamist mõelda, kuidas ruumiga kaasa
aidata 21. sajandi kooli sünnile.
Siinne kogumik ongi mõeldud käsiraamatuks kõigile, kes on kavandamas muutusi
ja mõtisklemas oma kooli uuendamise teemadel. Sõna saavad nüüdseks ühe suure
kogemuse võrra rikkamad praktikud ja teoreetikud: õpetajad, õpilased, koolijuhid,
lapsevanemad, linnavalitsuse ametnikud, arhitekt, Tartu ülikooli teadlased ja Islandi
eksperdid.
Nad räägivad avameelselt nii õnnestumistest kui ka kõhklustest ja murekohtadest.
"Oleme asunud väga põnevale teekonnale, kus on veel palju õppida ja avastada, kindlasti ei ole see lihtne ja raskusteta, aga me liigume koos," kirjutavad Hansa kooli õpetajad oma päevikus, kuhu nad kogumiku vahendusel lubavad võõralgi silmal kiigata.
"Oleme õppinud rõõmustama väikeste asjade üle ja julgeme tunnistada, et mõnikord
ei saa me hästi hakkama, aga see kõik on õppimise loomulik osa. Mida rohkem me
avatud ruumis töötame, seda rohkem teadvustame, kui palju on veel neid asju, mida
me ei tea, ei oska, ei ole proovinud."
Loodetavasti jääb lugejal pärast süvenemist tartlaste põnevasse teekonda vähemaks
neid asju, mida veel ei tea või ei oska.
Sirje Pärismaa
kogumiku koostaja
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FÜÜSILINE ÕPPEKESKKOND
KOOLIHOONED JA
KLASSIKESKKONNAD
ISLANDIL – KAS
HARIDUSMUUTUSE HOOVAD?
Anna Kristín Sigurðardóttir ja Torfi Hjartarson. Tõlkinud Inga Kukk

SISSEJUHATUS
Paaril viimasel aastal on kasvanud haridusteadlaste huvi uurida ruumide arhitektoonika ja õppetegevuse seoseid. Meie teadmised kooliarhitektuurist ja ruumikujunduse
mõjust igapäevasele koolielule on siiani lünklikud, kuid viimase aja uurimused tõendavad, et füüsiline õppekeskkond võib tõepoolest mitmeti mõjutada sotsiaalseid suhteid, isiksuse arengut ja akadeemilist edasijõudmist. Võrdlemisi kindlalt võib väita,
et õpilaste õppimine ja füüsilise keskkonna tegurid (nt õhu kvaliteet, temperatuur ja
müra) on omavahel tihedalt seotud. Tähelepanekud õppimise ning värvide ja valgustuse seoste kohta on vähem kaalukad1.

1

Vt Blackmore, J., Bateman, D., Loughlin, J., O’Mara, J. ja Aranda, G. (2011). Research into the connections between
built learning spaces and student learning outcomes. A literature review, 22. Melbourne: State of Victoria (Department of Education and Early Childhood Development); Higgins, S., Hall, E., Wall, K., Woolner, P. ja McCughey, C.
(2005). The impact of school environment. A literature review. Newcastle, UK: The University of Newcastle; Roberts,
L. W. (2009). Measuring school facility conditions: An illustration of the importance of purpose. Journal of Educational Administration, 47(3), 368–380; Tanner, C. K. (2008). Explaining the relationships among student outcomes and
the school’s physical environment. Journal of Advanced Academics, 19(3), 444–471.
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Teaduskirjanduses valitseb üksmeel selles, et õppetegevust mõjutab mitmesuguste
komponentide keerukas vastastikune suhtlus2. Gislasoni kontseptuaalne mudel3 heidab keerukusele veidi valgust ja nimetab selle põhielementidena kooli arhitektuuri või
füüsilist ruumi, õppekorraldust ning koolikultuuri ja -õhustikku (nii kooli töötajate
kui ka õpilaste seas valitsevat). Need elemendid võivad, aga ei tarvitse olla omavahel
loogilises kooskõlas. See tähendab, et iga kooli õppekorraldus peaks kajastama kooli
töötajate väärtushinnanguid ja hoiakuid ning ühilduma optimaalselt füüsilise keskkonnaga. Uuenduslik koolidisain toetab haridusmuudatusi ainult sel juhul, kui kõik
kooliarenduse komponendid on omal kohal ja toetavad üksteist.
Siinses artiklis kirjeldame koolidisaini arengut Islandil ja vaatleme selle seoseid hariduspoliitika ja õppemeetoditega. Teravdatud tähelepanu on suunatud avatud õpperuumide ja traditsiooniliste klassiruumide vahelistele erinevustele. Tegu on kokkuvõttega autorite varasemast tööst4, mis toetub ulatuslikule uuringule õpetamisest ja
õppimisest Islandi koolides 21. sajandil5.

TAUST
Koolihoonete ehitamist on mõjutanud mitmesugused ajastuomased sotsiaalsed ja haridusvajadused6, aga reeglina on olnud kõige tähtsam, et koolimajad peaksid kaua vastu.
Seepärast on üha olulisem, et hooneid saaks lähtuvalt sotsiaalsetest ja haridusmuutustest paindlikult kohandada7. Osalt on selleni jõutud, kaasates uute koolihoonete
kavandamisse algusest peale rohkem sidusrühmi ja muutes kooli tegevust avatumaks
2

Vt Blackmore jt (2011); Gislason, N. (2010). Architectural design and the learning environment: A framework for
school design research. Learning Environment Research, 13, 127–145; Innovative learning environments (2013).
OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264203488-en; Barrett, P., Zhang, Y., Moffat J. ja Kobbacy, K. (2013).
A holistic, multi-level analysis identifying the impact of classroom design on pupils’ learning. Building and Environment 59, 678–689; Tse, H. M., Learoyd-Smith, S., Stables A. ja Daniels, H. (2014). Continuity and conflict in school design: A case study from Building Schools for the Future. Intelligent building international, DOI:
10.1080/17508975.2014.927349.

3

Vt Gislason, N. (2010); Gislason, N. (2015). The open plan high school: Educational motivations and challenges.
P. Woolner (toim.), School design together (lk 101–119). New York: Routledge.

4

Sigurðardóttir, A. K. ja Hjartarson, T. (2011). School buildings for the 21st century. Some features of new school
buildings in Iceland. CEPS Journal, 1(2), 25–43; Sigurðardóttir, A. K. ja Hjartarson, T. (2016a). School buildings
and classroom environment in Iceland. U. Stadler-Altman (toim.), Lernumgebungen. Erziehungswissenschaftliche Perspectiven auf Schulgebäude und Klassenzimmer (lk 31–49). Barbara-Budrich-Verlag; Sigurðardóttir, A. K. ja Hjartarson,
T. (2016b). The idea and reality of an innovative school. From inventive design to established practice in a new school
building. Improving Schools, 19(1), 62–79.

5

G. G. Óskarsdóttir (toim.). (2014). Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar. [Teaching and learning in Icelandic
schools]. Reykjavík: Háskólaútgáfan.

6

Dudek, M. (2000). Architecture of schools. The new learning environment. Oxford: Architectural Press; Cuban,
L. (2004). The open classroom. Education Next, 4(2): http://educationnext.org/theopenclassroom.

7

OECD Programme on Educational Building (OECD/PEB) & Department for Education and Skills (DfES). (2006).
21st Century learning environment. OECD Publishing.
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ja demokraatlikumaks8. Demokraatlikum ja kaasavam kool on olnud Islandi hariduspoliitika siht viimased paar kümnendit ning viimasel ajal on seda suundumust veelgi
ergutanud ja kinnitanud õppetöö suuremat individualiseeritust toetav hariduspoliitika. Reykjavíki omavalitsus kuulutas individuaalõppe oma juhtlauseks käesoleva aastatuhande algul ja on kujunenud teistele teenäitajaks9. See hariduspoliitiline eesmärk
peaks mõjutama kõiki hariduse aspekte, sh õppekeskkonda tervikuna. Sellest ajast
peale ehitatud uued koolihooned on kavandatud pakkuma paindlikke ruumilahendusi
erinevateks tegevusteks ja tööks eri suurusega rühmades, ning mitu uuenduslikku,
21. sajandisse sobivat koolihoonet kavandati mitme sidusrühma koostöös10.
Konstruktivistlikul haridusteoorial11 põhinevat individualiseeritud või paindlikku ja
õppijakeskset õppetööd iseloomustavad järgmised tunnused.
Kaks või enam õpetajat vastutavad võrdlemisi suure ja üle klassipiiride ulatuva
õpilaste rühma eest.
Kõik õpilased koostavad koos õpetajate ja vanematega endale oma õppekava,
milles seavad kindlaks ajavahemikuks rea õppe-eesmärke.
Õppetöö on korraldatud aineüleselt ja teemapõhiselt.
Õpilased vastutavad oma õppimise eest ise ja saavad valida mitme õppeaine,
erinevate ülesannete ja õppemeetodite vahel.
Õpilased töötavad iseseisvalt, üksi ja rühmas, koguvad infot, hindavad, analüüsivad ja esitlevad oma töö tulemusi mitmesugustes vormides.
Õpilased osalevad kooli kui terviku töö kavandamises.
Eeldatakse, et mitmekesisus, paindlikkus ja avatud õpperuum võimaldavad individualiseeritud ja õppijakeskset õpet, seevastu traditsioonilised klassiruumid sarnast
õppemeetodit ei toeta. Kogu kooliruum peaks olema jagatud tegevuspesadeks ja mitmeotstarbelisteks avatud ruumideks, et õpilaste toimingud oleksid nähtaval terves
koolihoones. Tänapäevased tehnilised vahendid peaksid täitma sellises edumeelses
keskkonnas tähtsat rolli – nende abil saab luua keskse infosüsteemi, mis varustaks nii
õpilasi kui ka õpetajaid mitmesuguste teabeallikate ja tehniliste lahendustega.
8

Sigurðardóttir ja Hjartarson (2016b).

9

Sigurðardóttir, A. K. (2007). Þróun einstaklingsmiðaðs náms í grunnskólum Reykjavíkur [The development of
individualised learning in compulsory schools in Reykjavík]. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun: http://netla.
khi.is/greinar/2007/012/index.htm.

10

Jilk, B. A. (2005). Place making and change in learning environments. Dudek, M. (toim.), Children’s spaces (lk 30–43).
Oxford: Architectural Press.

11

Land, S., Hannafin, M. J. ja Oliver, K. (2012). Student-centered learning environments: Foundations, assumptions
and design. Jonasson ja Land (toim.), Theoretical foundations of learning environments (2. tr, lk 3–25). New York ja
London: Routledge.
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UURIMISMEETOD
Islandi nelja omavalitsuse kahekümnest koolist andmete kogumiseks kasutati erinevaid meetodeid. Seitseteist kooli sattusid valimisse juhuvalikuga ja kolm valiti teadlikult, kuna nad on avalikult teada andnud, et pööravad õppe individualiseerimisele
erilist tähelepanu. 1.–10. klassis (vanuseastmed 6–15; n = 383 koolitundi) korraldati tunnivaatlused ja kõigi koolihoonete ruumiplaan kaardistati. Kogutud andmete
hulgas olid fotod ning keskkonna ja tunnikorralduse vabas vormis kirjeldused. Kooli
töötajatele korraldati elektrooniline küsitlus (n = 823), milles pedagoogilised töötajad
(n = 582) vastasid oma töö eri aspekte käsitlevatele küsimustele. Intervjuud tehti ka
õpilaste fookusrühmade, õpetajate ja koolijuhtidega.

21. SAJANDI KOOLID – MÕNED UUTE
KOOLIHOONETE DISAINI ERIJOONED
Meie eespool viidatud uurimistöö raames koostatud koolihoonete uurimus12 osutab,
et koolihoonete ruumilahenduses ja -kujunduses on toimunud nihe avatuma, läbipaistvama, voolavama ja paindlikuma keskkonna suunas. Traditsioonilisem paigutus,
kus klassiruumid seisavad rivis piki sirgeid koridore, on asendunud kobarklasside ja
avatud õpperuumidega.
Traditsioonilise ruumijaotusega koolides on tüüpiliselt ühesuurused (40–60 m2) klassid, mis paiknevad järjest piki koridori. Kõige enam oligi uuritud koolide hulgas piki
koridori, mõnikord mõlemal pool koridori paiknevate eraldi klassiruumidega koole.
Taoline struktuur domineeris kuues koolihoones kahekümnest ning iseloomustas osaliselt veel seitset hoonet. Struktuur oli ootuspärane vanemates koolides, aga seda esines
ka hilisemates hoonetes, millest kõige uuem oli ehitatud 1997. aastal. Mõnes traditsioonilises stiilis hoones oli hiljem vaheseinu maha võetud, et luua avatud ruume.
Kobarklasse oli seitsmes koolihoones. Selline kobar koosneb tüüpiliselt kahest või enamast klassist ja kesksest ruumist, ühest või mitmest eraldumisruumist, erivajadustega
õppijatele ettenähtud ruumist ja mõnikord ka õpetajate ruumist. Lükandseinad või
erakordselt laiad uksed tekitavad ruumide vahele voolavust.
Avatud õpperuum (joonis 1) oli valdav ruumilahendus kolmes pärast 2004. aastat
ehitatud koolihoones ning veel kolmes valimi koolis, millele oli hiljuti tehtud
avatud ruumilahendusega juurdeehitis. Kahes aastaid tagasi ehitatud traditsioonilise
12

Vt Sigurðardóttir ja Hjartarson (2011).
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ruumilahendusega koolis oli kahe või enama tavaklassi vahelt seinu maha võttes ruume
ümber kujundatud. Ühes avatud ruumilahendusega koolis olid mõned vaheseinad
juurde ehitatud, et liigendada avatud õpperuumi põhikooli vanemas astmes. Joonisel
1 on kujutatud tüüpilist avatud õpperuumi, kus tegutseb kaks või enam õpetajat ning
kuni 80 või mõnikord isegi kuni 100 õpilast.

Eraldumisruum
Tualettruumid

Alarühmade
kodupiirkond
Õppeained

Õppeained

Alarühmade
kodupiirkond

Õpetajate tööruum
Eraldumisruum

Joonis 1. Avatud õpperuum koos suure õpilasrühma ühiste ruumide ja õpetajate ruumiga. Joonis on
koostatud ARKÍSe arhitektide ja autorite koostöös (vt Sigurðardóttir ja Hjartarson (2011)

Kuigi kooli saale või aatriume, koridore, aineruume, arvutiklasse, kooliraamatukogu
ning juhtkonna ja töötajate ruume ei ole joonisel kujutatud, on nende strateegiline
asukoht ja ruumiplaan samuti olulised.
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KLASSI RUUMILAHENDUS –
TRADITSIOONILINE, KOBAR- JA AVATUD
RUUM
Vaatleme nüüd lähemalt meie valimi 20 kooli klassiruume. Uuringus vaadeldud õppetunnid jagati nelja kategooriasse vastavalt klassi ruumilahendusele ja õppekorraldusele.
Traditsioonilised klassid, kõik ühesuurused, enamasti 20–27 õpilast klassis, üks
õpetaja ja mõnikord üks abiõpetaja klassi kohta. See oli kõige levinum töökorraldus, mis oli kasutusel 60%-s kõigist vaadeldud tundidest (enamasti 8.–10.
klassi tunnid). Selline töökorraldus on mitu sajandit olnud normiks paljudes
riikides ning seda on nimetatud ka "kastide ja kellade" (cells and bells) mudeliks13.
Avatud õpperuum, enamasti märgatavalt suurem kui tavapärased klassid, 35–80
õpilasele, mõnikord eri vanuseastmed koos, sageli jagatud väiksemateks rühmadeks, mida vastutust jagades juhendab õpetajate meeskond. Sellised olid klassid
umbes viiendikus vaadeldud tundidest, kõige sagedamini noorimas vanuseastmes.
Traditsioonilised klassid, sageli kõrvalasuvate suurte ja väikeste ruumide, hallide või koridoridega, mida kasutatakse individuaalseks tööks, õpilaste koostööks, koosõpetamiseks ja õpetamiseks vastutust jagades. Erinevate rühmade
ja õpilaste tööks kasutatakse hoones erisuguseid ruume või ruumilahendusi.
Õpetajad teevad koostööd ja jagavad vastutust, korraldavad rühmaõpet füüsilise keskkonna piirangutest hoolimata. Sedalaadi töökorraldus ei sõltu õpilaste
vanuseastmest, seda võis leida nii traditsiooniliste kui ka kobarklasside puhul.
Muud või kategooriatest välja jäänud keskkonnad. Tunde tehakse näiteks õues,
võimlas või mujal hoones või väljaspool hoonet.
Koosõpetamist kasutati umbes kolmandikus vaadeldud tundidest nii avatud õpperuumides kui ka tavaklassides, kus õpetajad jagasid õpilaste rühma õpetamisel vastutust.
Traditsiooniliste klassiruumidega või kobarklassidega koolihoonetes on sageli võimalik
avada kahe või isegi enama klassi vahel uksi või lükata kokku seinu. Eesmärgiks on
loomulikult suurem paindlikkus rühmadesse jagamisel, võimalus individuaalseks
tööks ja õpetajate koostööks. Selliseid lahendusi võis leida 92 tavaklassis ligi 300
13

Vt Nair, P., Fielding, R. ja Lackney, J. (2009). The language of school design: Design patterns for 21st century schools.
DesignShare.com: Prakash Nair, Randal Fielding, Jeffery Lackney.
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vaadeldud tunnist. Huvitaval kombel kasutasid õpetajad ruumiplaani muutmise
võimalust kokku 24 tunnis tavaliselt noorimas vanuseastmes, st 26%-l vaadeldud 92
tunnist, kus neid oleks saanud kasutada.
Teadusuurimuste andmetel ei edenda ega toeta traditsiooniline klassiruum kuigi suure
tõenäosusega õppijakeskset ja individuaalõpet14. Seevastu vastas avatud õpperuumi
füüsiline keskkond, mida oma uuringus vaatlesime, üldiselt kirjanduses esitatud
kirjeldustele klassiruumist, mis soodustab koostöist ja individualiseeritud õpet15.

ÕPPEKORRALDUS JA -MEETODID
Et õpe oleks eesmärgipärane, peab koolihoone või klassi füüsilise ruumi struktuur
Gislasoni (2010) väitel olema kooskõlas rea muude elementidega. Üks neist elementidest on õppekorraldus. Oma uuringu raames leidsime näiteid, mille puhul füüsilised
tingimused mõjutasid ilmselgelt õpetamist ja õppimist või kus füüsilisi tingimusi oli
kohandatud või muudetud vastavalt õppekorralduse nõuetele. Oli näiteid, kus õpetajad ei olnud avatud õpperuumiga harjunud ning avatud ruumidesse oli ehitatud
vaheseinu, et need sobiksid paremini aineõppeks16. Oli ka hooneid, kus tavapäraste
klasside vahelt oli seinu maha võetud, et saada rohkem võimalusi koosõpetamiseks,
mõnikord ka mitut klassi ühendades. Hiljuti ehitatud avatud ruumilahendusega koolis, kus on viis avarat õpperuumi kuni 100 õpilasele, pidid töötajad oma töö ümber
korraldama ja uue füüsilise keskkonna tingimustega kohandama. Koolijuht kirjeldab
üldpilti järgmiselt.
Üldjoontes võiks olla nii, et esimest klassi […] õpetatakse eraldi. Kogu klass on koos,
umbes 40–50 last. On kaks juhendavat õpetajat, kes jagavad üht avatud ruumi [...]
nad koostavad oma töökava koos ja jagavad [õpilased] selle klassi piires rühmadeks.
Siis on 2. ja 3. klass, neid õpetatakse koos; selles õpperuumis on ligikaudu 100 last. Me
jagame selle rühma, nagu me ütleme, kaks korda kaheks […] Iga kaksikrühma kohta
on kaks juhendavat õpetajat, kes vastutavad umbes 20–25 õpilase eest. Kummagi kaksikrühma jaoks on samasugune taristu, kumbki kaksikrühm on omaette avaras ruumis
ja kahe ruumi vahel on omakorda avatud ruum, mida samuti kasutatakse õppetööks.
Ühe ruumi piires käib omamoodi ringliiklus. Lapsed [...] võivad liikuda väikestes rühmades, et tegeleda näiteks kunsti ja käsitööga, nad töötavad kava järgi. Kogu töökorraldus on välja töötatud koostöös, suur rühm tegutseb koos omamoodi ringmängus17.
14

Vt Blackmore jt (2011); Eiken, O. (2011). The Kunskapsskolan [The knowledge school]: a personalised approach to education. CELE Exchange, 1: Paris: OECD Publishing.

15

Vt Eiken (2011); Land jt (2011).

16

Sigurðardóttir ja Hjartarson (2016b).

17

Ibid.
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Õppemeetoditena kasutati selle vast valminud kooli õppekorralduses valdavalt
koosõpetamist ning ainete ja klasside ülest projektipõhist õpet, eriti nooremates vanuseastmetes (1.–7. klassis). Sama kooli vanemate õpilaste õpetajad olid 8.–10. klassis
ainekesksemad ja kippusid õpilasi aine ja vanuse järgi rühmitama. Nad pidasid avatud
ruumi ebasobivaks ja olid lasknud püstitada mõned vaheseinad, millega nende avatud
õpperuumid olid jagatud väiksemateks õpetamise ja õppimise aladeks. Meie tähelepanekud sellest koolist toetavad Gislasoni18 seisukohta, et õppekorraldus ja füüsiline
keskkond tuleb viia omavahel kooskõlla.
Kõigi kahekümne uuritud kooli õpetajad täitsid eri õppemeetodeid käsitleva küsimustiku ja pidid hindama, kui sageli nad üht või teist meetodit kasutavad. Nad märkisid
ka, kas õpetavad tavaklassis või avatud õpperuumis. Nagu arvata, märkis enamik, s.o
66%, et nad töötavad suurema osa ajast traditsioonilises keskkonnas. Avatud õpperuumis õpetab eranditult või suurema osa ajast 18% vastanutest. Andmed võimaldasid meil võrrelda kahes äärmiselt erinevas füüsilises keskkonnas töötavate õpetajate
õppemeetodeid. Tabel 1 näitlikustab, kui sageli kumbki rühm väitis end eri meetodeid
kasutavat.
Nii tavalistes kui ka avatud ruumi klassides oli kõige levinum meetod frontaalõpe koos
arutelu ja küsimustega või ilma nendeta. Ühesuunaline õpetamine, millega ei kaasne
arutelu, oma pingis istuvad ja individuaalselt töötavad õpilased ja õpiku lugemisele
järgnevad arutelud olid tavaklassides selgelt levinumad kui avatud ruumi keskkonnas.
Õpetajad, kes märkisid, et õpetavad suurema osa ajast avatud õpperuumis, kasutasid
tavaklasside õpetajatest enam rühmatööd, draamavõtteid, muusikat, liikumist ja mänge.

18

Vt Gislason (2010).
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Tabel 1. Õpetajad (%), kes märkisid, et kasutavad erinevaid õppemeetodeid vähemalt iga päev
TRADITSIOONILISED KLASSID
(N = 336–353)

AVATUD
ÕPPERUUMID
(N = 86–94)

Frontaalõpe koos arutelude ja küsimustega

75

70

Ühesuunaline frontaalõpe

66

47

Töölehtede täitmine (individuaalne töö pingis)

50

34

Õpikute lugemine ja arutelud klassis

27

14

Rühmatöö, ühistöö

22

34

Kirjalikud ülesanded (individuaalne töö pingis)

20

10

Katsed ja käelist tegevust eeldavad ülesanded

14

11

Draamavõtted, muusika, liikumine

8

12

Õppemängud / mängimine

4

8

Projektitöö (rühmas või individuaalselt)

2

2

ÕPPEMEETOD

Allikas: Sigurðardottir ja Hjartarson (2016a)

Tunnivaatlused võimaldasid heita valgust ka seostele füüsilise keskkonna ja õppekorralduse vahel. Vaatlejad märkisid üles, mitu minutit erinevaid õppemeetodeid vaadeldud tundides kasutati. Kõigis klassitüüpides osutus kõige levinumaks frontaalõpe. See
oli tavaklassides paljudes tundides valdav meetod, mida kasutati enam-vähem kogu
40–80-minutilise tunni jooksul. Avatud õpperuumides kasutati frontaalõpet tavaliselt
lühemat aega, enamasti umbes kümme minutit tunni algul, ning seejärel jätkasid õpilased teiste ülesannetega. Ka erisugused projektipõhised töömeetodid osutusid avatud
õpperuumides sagedasemaks.

KOOLIKULTUUR TÖÖTAJATE HULGAS JA
KOOLIHOONEGA SEOTUD HOIAKUD
Komponendid, mille oleme välja valinud koolikultuuri peegeldajatena, on töötajate
ametialane koostöö, avatud ja kriitiline ametialane dialoog, oma kooli väärtustamine
ja demokraatlik juhtimine. Kõiki neid komponente vaadeldakse seoses töökeskkonna
erinevustega, s.o klasside ruumilahenduse ja paigutusega (tabel 2).
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Tabel 2. Töötajate hinnang ametialasele dialoogile ja oma kooli väärtustamisele
AMETIALANE DIALOOG, KOOLI
VÄÄRTUSTAMINE

KOOLI KESKKOND

N

TÄIESTI VÕI
ENAMASTI
NÕUS (%)

Kooliga seotud teemasid arutatakse
avatult

Traditsiooniline

333

34

Avatud

82

55

Töötajad arutavad asju kriitiliselt ja
objektiivselt

Traditsiooniline

336

30

Avatud

84

48

Traditsiooniline

345

61

Avatud

85

73

Traditsiooniline

328

29

Avatud

82

44

Töötajad väärtustavad oma kooli

Ma osalen kooli käsitlevate otsuste
tegemises

Allikas: Sigurðardóttir ja Hjartarson (2016a)

Nagu tabel 2 osutab, on avatud ja traditsioonilises keskkonnas töötavate õpetajate
ametialase dialoogi määr väga erinev. Õpetajad, kes töötavad eranditult või suurema
osa ajast avatud õpperuumis, peavad omavahelist ametialast dialoogi kooliga seotud
teemadel kriitiliseks, objektiivseks ja avatuks sagedamini kui õpetajad, kes töötavad
traditsioonilistes klassides. Nad ka väärtustavad sagedamini oma kooli ja tunnevad, et
on rohkem kaasatud kooli tasandil otsuste tegemisse.
Nagu võis oletada, oli enamik õpetajaid, kes töötavad eranditult või suurema osa ajast
avatud õpperuumis, nõus väitega, et nad teevad kolleegidega koostööd iga päev või
mitu korda päevas. Nende koostöö määr on palju kõrgem kui nende kolleegidel, kes
töötavad tavaklassides, ning see võib selgitada ka tabelis 2 esitatud tulemusi.
Lootuses saada aimu koolide arengusuundadest tulevikus või vähemalt õpetajate eelistustest, kui nemad saaksid otsustada koolihoonete kujunduse ja ruumijaotuse üle või
seda mõjutada, küsiti õpetajatelt, kuidas nende klassi ja kooli füüsiline keskkond tervikuna sobib nende eelistatud õppemeetoditega. Küsimustikus paluti neil valida mitme
vastusevariandi vahel ning põhjendada oma valikut lühikese kommentaariga.
Üldiselt leidsid õpetajad, et nende füüsiline töökeskkond vastab hästi nende eelistatud
meetoditele. Peaaegu 40% õpetajatest nõustus väitega, et nende töökeskkond sobib
täielikult või väga hästi nende eelistatud meetoditega, ja veel 40% vastanutest arvas,
et nende keskkond sobib nende eelistatud meetoditega üsna hästi. Eranditult või suurema osa ajast avatud õpperuumis töötavate õpetajate ja tavaklassides töötavate vastanute vahel erinevusi ei olnud. Vastused ei sõltunud ka vanusest – eri põlvkondadest
vastanute rühmade vahel ei olnud samuti erinevusi.
16
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Osa õpetajatest siiski arvas, et klassi (13%) ja kooli keskkond (8%) ei toeta nende
eelistatud õppemeetodite rakendamist, aga andmete põhjal ei ole võimalik välja tuua
nende seisukohtade põhjuseid.
45
40

Klass %

40 41

Kool %

35
30 30

30
25
20

16

15
10
5
0

9

8
5

11
7
2

Täielikult

Väga
hästi

Üsna
hästi

Ei hästi
ega halvasti

Üsna
halvasti

1

Väga
halvasti

Joonis 2. Õpetajate hinnang sellele, kui hästi või halvasti klassi ja kooli keskkond sobib nende eelistatud
õppemeetoditega. Allikas: Sigurðardóttir ja Hjartarson (2011: 37)

Õpetajatel paluti vaba vastuse vormis selgitada, mis toetaks klassis kõige paremini
nende soovitud õppestiili või -meetodeid. Küsimusele vastas 267 õpetajat. Jagasime
nende vastused kahte kategooriasse: ruumi ja sisustusega seotud aspektid ja tehnilistest
vahenditest tulenevad aspektid (tabel 3).
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Tabel 3. Aspektid, mis õpetajate (n = 267) meelest toetaksid nende eelistatud õppemeetodeid
RUUM JA SISUSTUS
(171)

VASTUSTE
ARV

TEHNILISED VAHENDID
(86)

VASTUSTE
ARV

Avar klassiruum

73

Digiprojektor

51

Lisaruum, väike ruum, kasutatav
koridor või keskne aatrium

20

Suur ekraan

21

Avatud õpperuum

12

Arvuti

23

Oma "kodupesa" klassis

11

Hästivarustatud klass

14

Võimalus avada klasside vahel
uksi või teisaldada seinu

8

Tehnilised vahendid on
käepärast

8

Traditsiooniline klass

6

Paindlikkus (seoses eespool
märgitud võimalustega)

34

Allikas: Sigurðardottir ja Hjartarson (2016a)

Enamik sellele küsimusele vastanud õpetajatest pidas toetavaks avarat klassiruumi
ja paljud märkisid, et hindavad kõrgelt või tahaksid saada oma klassi kõrval asuvat
lisaruumi, näiteks väikest ruumi, kuhu eralduda rühmatööks, või keskse asukohaga
ja avatud ruumi aatriumis või koridoris. Kaksteist vastajat nimetas väärtusena avatud
õpperuumi, samas kaheksa vastajat leidis, et nende eelistatud õppemeetodite rakendamist toetab traditsiooniline nelja seinaga piiratud klassiruum. Paljud õpetajad (kokku
34) märkisid mõne eespool esitatud aspektiga seoses paindlikkust. Üks õpetaja kirjutas: "Ruum on väga suur ja avatud ning see meeldib mulle; kerge on saada ülevaadet ja
töötada suurte rühmadega. Ruum sobib ka koosõpetamiseks." Teine õpetaja kirjutas
oma vastuses avatud õpperuumi kohta: "Kerge on eri suurusega rühmi moodustada."
Rohkem ruumi ja suurem paindlikkus tõusid esile ka õpetajate vastustes küsimusele,
mis peaks olema nende klassis teisiti, et nad saaksid paremini õpetada. Kokku 51
õpetajat ehk 19% vastanutest nimetas digiprojektorit. See ei olnud üllatav, arvestades
meie uuringu teist tähelepanekut: umbes pooltel valimi kahekümne kooli õpetajatest
ei olnud võimalust kasutada projektorit ruumis, kus nad kõige sagedamini töötasid19.
Õpetajad vastasid sellele küsimusele nii: "Suur ekraan õpilastele sõnumite kuvamiseks
ja nendega suhtlemiseks." Teine õpetaja kirjutas: "Projektor ja arvuti, ma kasutan palju
meediasisu, näitan slaide või dokumente." Kolmas kirjutas: "Ma ei suudaks õpetada
ilma projektorita." Õpetajad hindasid kõrgelt või soovisid hästisisustatud ja avarat
klassiruumi, kus nende käsutuses on rohkelt töövahendeid ja võimalusi.
19

Jakobsdóttir, S., Hjartarson, T. ja Þórhallsdóttir, B. (2014). Upplýsingatækni í skólastarfi [Information technology in
School Practice]. G. G. Óskarsdóttir (toim.), Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar [Teaching and Learning in
Icelandic Compulsory Schools at the Beginning of the 21st Century] (lk 277–319). Háskólaútgáfan, Reykjavík.
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JÄRELDUSED
Meie uuring, milles vaatlesime kahtkümmet Islandi alg- ja põhikooli hoonet, osutas,
et koolidisain on muutumas ja traditsiooniline klasside süsteem ("kastid ja kellad")
on asendumas avatuma ja paindlikuma õppekeskkonnaga, mille tunnuseks on kobarklassid ja avatud ruumilahendus. Reykjavíki kohalik omavalitsus hakkas 2000. aastate
algul katsetama uusi lähenemisviise koolide töös ja koolidisainis. Teised omavalitsused
on järginud Reykjavíki eeskuju ning otsinud võimalusi koostöise ja õppijakeskse
õppimise soodustamiseks. Projekteeritud ja ehitatud on uusi koole ning vanu
koolihooneid on ümber tehtud ja kohandatud. Õppetöö on siiski suures osas jäänud
üpriski samasuguseks. Sellegipoolest toetavad ja soodustavad uued ruumilahendused
õpetajate koostööd, ametialaseid arutelusid, oma kooli väärtustamist ja demokraatlikku
kaasatust ning ka koosõppimist, rühmatööd ning mängulist õppetegevust. Õpetajad
on oma koolihoonetega üldjoontes rahul, kuid oskavad nimetada aspekte ja esemeid,
mis aitaksid nende töötingimusi parandada. Mõned õpetajad on pidanud tülikaks
oma ainekeskset lähenemist muuta ja eelistavad ka avatud ruumis frontaalõpet, paljud
teised aga sooviksid, et nad saaksid kasutada avaraid klasse ja lisaruume, mille sisustus
ja tehnilised vahendid toetaksid erinevaid õppemeetodeid ja mitmekesiseid õppimise
vorme.
Sigurðardóttiri ja Hjartarsoni (2016b) teise uuringu järeldus oli, et ühine kavandamisprotsess, mille tulemusena sünnib edumeelse kooli mudel, ei realiseeru üksnes
uuendusliku koolihoonega, vaid aitab ka juurutada traditsioonilisest erinevat õpet.
See toetab ideed, et õppekeskkonna füüsiline struktuur võib mõjutada õppetegevust ja
toetada haridusmuudatusi. Ühine kavandamisprotsess, mida ei ole siinses kokkuvõttes pikemalt käsitletud, on hea võimalus juurutada oma õpikäsitust uue koolihoone
kaudu. Uuringus täheldati siiski ka vastuseisu muutustele, eriti eri vanuserühmade
segamisele ja aineülesele projektõppele, ning sellega tuleks arvestada. Et välja selgitada,
kuidas uuenduslik tegevus ja haridusmuutused pikemas perspektiivis õnnestuvad, on
vaja rohkem aega ja uuringuid.
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AVAME KLASSIRUUMI UKSED
– TARTU HANSA KOOLI
AVATUD ÕPPEMAASTIKU
KUJUNEMISLUGU
Kairit Peekman, Katrin Ohakas ja Karin Pihl. Projekti TULUKE meeskond

TAUST – TULUKESE SÜND
Tartu linnavalitsuse haridusosakond ja Norra Lillegårdeni kompetentsikeskus osalesid
aastatel 2009–2011 ühisprojektis "Tartumaal avalike hariduse tugiteenuste arendamine – TAHTA"20, mille käigus saime teada, et Norra teadlased on välja töötanud
LP-mudeli (norra k læringsmiljø og pedagogisk analyse, õppekeskkond ja pedagoogiline analüüs). Üheskoos otsustasime, et kui avaneb järgmine ühisprojekti rahastamise
võimalus, alustame LP-mudeli juurutamist Eestis. Meie ootused olid seotud eelkõige
Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi järgmise programmiperioodiga.
EMP finantsmehhanismi uue perioodi avamine võttis oodatust kauem aega, kuid
2013. aasta detsembris oli selge, et uue aasta alguses see avatakse. Nii tuligi meil oma
muud tegevused hetkeks kõrvale heita ja 31. märtsiks 2014 esitada projekti toetuse
taotlus.
Algusest peale oli meile selge, et uue projektiga tahame jõuda õpetaja, õpilase ja lapsevanemani kooli keskkonnas. Loogilise jätkuna kujunesid kooliga seotud põhiliste
osaliste alusel välja ka uue projekti allprojektid.
Meil oli kindel teadmine, et õpetaja tasandile on suunatud LP-mudeli Eestis juurutamise projekt, kuid siis me veel ei teadnud, milliseks kujunevad teised allprojektid.
Teadsime ainult seda, et tahame iga allprojekti raames teha midagi uudset – proovida
20

Projekti TAHTA rahastati Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna regionaalarengu toetusskeemist. Projekti viis ellu
Tartu linnavalitsus ja projekti meeskonnaliikmed olid Eneken Juurmann, Maira Bodganova, Ana Kontor ja Kairit
Peekman. Projekt oli suunatud eelkõige teise tasandi õppenõustamisteenuste arendamisele. Selle raames asutati nt
Hariduse Tugiteenuste Keskus (aadressil Tähe 56, Tartu) ning tihenes koostöö Tartumaa kohalike omavalitsusüksuste
vahel.
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uusi lähenemisi, mis võiksid pärast muutuda meie kooli igapäevaelu osaks. Soovisime,
et meie ettevõtmised oleksid seotud kindlasti tulevikukooli loomisega ja 19. sajandi
kooli asendamisega nüüdisaegse õpikäsituse ja hoiakutega.
Mõnikord juhtub nii, et uued mõtted-soovid jõuavad ise õigel ajal õigesse kohta. Nii
juhtus lapsevanemate tasandi allprojektiga. Korraldasime 24. jaanuaril 2014 Tartus
konverentsi "Inspireeriv õpetaja", kus üks esineja oli Aune Valk. Tema ja ta tutvusringkond tegeles parajasti oma lastele 1. klassi valimisega ning omavahel oli arutatud
mitmesuguseid koolide kitsaskohti. Neil oli soov osaleda kogukonda puudutavas kooliarendusprojektis ja meie saime lisada selle oma suurde projekti allprojektina.

IDEENI JÕUDMINE
Keerulisem oli aga olukord õpilase tasandiga. Veel 12. jaanuaril 2014 oli meil selle
allprojekti kohta teada ainult soov, et projektis oleks õpilastega seotud tegevuste moodul.
Väikse suunaseade andis meile tegelikult selsamal konverentsil "Inspireeriv õpetaja"
kõnelnud Marin Gross, kes rääkis probleemõppe abil ainetundide eluliseks ja kaasavaks muutmisest.
Umbes samal ajal ilmusid ajakirjanduses ka Artur Taevere arvamuslood uuenduslikest
õppeviisidest – õppimine tuleb muuta mõtlemist, loovust ja koostööd arendavaks, et
parandada Eesti inimeste elukvaliteeti ning arendada oskusi, mida muutuval tööturul
kõige enam hinnatakse.
Hakkasime veebis uurima rahvusvahelisi suundumusi. Eelkõige otsisime suuniseid
saksakeelsetest veebiartiklitest.
Esialgu mõtlesime oma projektis keskenduda uute õpetamismetoodikate katsetamisele. Füüsiline keskkond ei olnud tol hetkel veel üldse teemaks. Nii jõudsime järjest
suuremat populaarsust koguva suundumuseni, mida inglise keeleruumis nimetatakse
self-regulated learning, saksa keeleruumis aga Selbstgesteuertes Lernen, Selbstorganisiertes
Lernen, Selbstreguliertes Lernen ja Selbstbestimmtes Lernen21.
Üsna pea selgus ka, et tulles klassikultuurist, kus suurem osa tunni ajast kulub õpetajakesksele õpetamisele, ei saa me kohe juurutada ulatuslikku uuendust, kus õpilasele antakse nii suur vastutus õppimise eest. Taoline vastutuse andmine eeldab, et
õpilane on omandanud ka selle võime eelduseks olevad oskused. Leidsime, et esialgu
on siiski mõistlik tegeleda aktiivõppe vormide osakaalu suurendamisega õppetunnis.
21

Vt nt Schunk, D. H. ja Zimmerman, B. (2011). Handbook of self-regulation of learning and performance. Routledge.

21

Seega otsustasime kaasata projekti koole, kes on valmis projektiperioodil panustama
aktiivõppele üleminekule õppetundides.
Idee küpsemine aga jätkus ning lühikese aja jooksul saime mitu uut impulssi. Martin
Tiidelepp juhtis koolijuhtide 2014. aasta kevadseminari ettevalmistamise käigus meie
tähelepanu Oulu ülikooli harjutuskooli projektile UBIKO22, mille eestvedajatega ta
ühendust võttis ja palus meie ettevõtmises aidata.

Allikas: http://www.ubiko.eu/background.html

Veebis tausta uurides jõudsime 21. sajandi õppemaastikeni. Leidsime saksakeelse ülevaatliku veebilehe tuleviku õpperuumist23, mis oli oluliseks inspiratsiooniallikaks ja
juhtis meie mõtted tavapärasest klassiruumist avatud õppemaastikule. Lisaks leidsime
saksakeelsest ruumist ettevõtmisi, mis olid suunatud just tulevikukooli ja tulevikuoskuste arendamisele. Üheks selliseks liikumiseks on "Schulen der Zukunft"24, mida
veavad Gerald Hüther ja Daniel Hunziker. Kahjuks ei jõudnud me projekti raames
nendega koostöösidemete sõlmimiseni, kuigi esialgu oli selleks soov olemas.
Ka ingliskeelsetelt veebilehtedelt oli leida küllaldaselt materjali 21. sajandi kooli
õppekeskkonna kohta, just selliseid, kus lihtsate vahenditega loodi tavapärasest
22

http://www.harjulaproduction.com/aaa/ubiko.

23

http://www.zukunftsraum-schule.de/pdf/kongress/klassenzimmer/Der_dritte_Lehrer_-_Einrichtungskonzepte_fuer_
Lernraeume_der_Zukunft.pdf.

24

http://www.schulen-der-zukunft.org.
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klassiruumist avatud õppekeskkondi. Videoid 21. sajandi õppekeskkonna kohta on
näiteks Fielding Nair Internationali veebilehel25.
Edasi hakkasid asjad hargnema juba väga loomulikul viisil. Küsisime linnavolikogult
luba esitada EMP toetuste programmi "Riskilapsed ja -noored" taotlusvooru projekt
"Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis", mille linna omafinantseering jäi suurusjärku 100 000 eurot. Tartu linnavolikogu hariduskomisjon vastas meile, et sellise
omafinantseeringuga oldaks nõus üksnes siis, kui see läheb Tartu koolidesse, mitte
Norra spetsialistide panusesse. Räägiti ka Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) uue
programmiperioodi avamisest, mille üks avatud taotlusvoor on suunatud üldhariduskoolide õppekeskkondade nüüdisajastamisele.
Olles jõudnud arusaamiseni, et tänapäevase õpikäsituse rakendamiseks on õpetajatel
vaja muuta oma õpetamispraktikat õppijakesksemaks ning seda peaks toetama avatud
õppemaastik, ning teades hariduskomisjoni ootusi ja tulevikus eesootavaid suuri investeeringuprojekte, oli selge, et kõik need teadmised ja ootused annab koondada allprojekti "Uus lähenemine – uus klassikultuur", mille raames loome näidisklassiruumi,
kus katsetame uusi ruumilahendusi koos uudse sisustusega. Lisaks anname õpetajatele
võimaluse õppida nüüdisaegses õppekeskkonnas õpetamist.
Järgmise sammuna oli meil vaja leida kool, kes oleks valmis sellises ettevõtmises osalema ja mille koolihoone sobiks projekti mõttes.
10. märtsil 2014 teavitasime e-kirja teel koole oma projektitaotluse koostamise
kavatsusest ja plaanidest klassiruumi tasandil ning jäime ootama tagasisidet. Kuna
projekti raames oli vaja mõjusid hinnata ning meie tegevus oli eelarve tõttu piiratud,
siis otsustasime keskenduda õppekeskkonna loomisel teise kooliastme matemaatika
ja loodusõpetuse õpetamisele. Koolide senised kogemused olid kinnitanud, et
õpilastel kaob teises kooliastmes huvi matemaatika vastu. Projekt oli hea võimalus
teada saada, kas nüüdisaegne õppekeskkond koos aktiivõppega aitab huvi säilitada,
eriti kui matemaatika õpetamist on võimalik lõimida igapäevaeluga seostamiseks
loodusõpetusega.
Meie üleskutsele vastas kolm kooli: Tartu Raatuse kool, Tartu Veeriku kool ja Tartu
Hansa kool. Kuna Raatuse kool oli koolide rekonstrueerimise nimekirjas esimesel
kohal ning eelotsus oli tehtud, et kooli rekonstrueerimiseks taotletakse rahastamist
avanevast taotlusvoorust, siis leidsime, et sellesse hoonesse ei ole mõttekas uudset keskkonda luua, kuna see võib rekonstrueerimise käigus kaduma minna. Veeriku kool ja
Hansa kool olid mõlemad sobilikud kandidaadid. Veeriku kooli õpetajad olid väga
motiveeritud projektis osalema, kuid Hansa kooli hoone sobis avatud õppemaastiku
ruumilahenduse jaoks paremini.
25

http://www.fieldingnair.com/index.php/video#21st_century.
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Avatud taotlusvooru rahastamistingimustes oli kirjas, et ehitustegevuse maksimaalne
toetus on 70 000 eurot. Koolihoone ühe korruse ühe tiiva nüüdisajastamiseks kulub
aga 300 000–400 000 eurot, st sõltusime suuresti Tartu linna täiendavast eelarvelisest
panusest. Kuna sel hetkel ei olnud sugugi kindel, kas meie projekt raha saab ning millised on Tartu linna 2015. aasta eelarve võimalused, siis otsustasime esialgu projektitaotlusesse jätta mõlemad koolid, kuigi oli selge, et kahe avatud õpperuumi loomiseks
ei pruugi raha saada.
Karin Pihl hakkas kiiresti allprojekti eelarve kulusid kalkuleerima. Viimastel päevadel enne taotluse esitamist töötasime kõik väga intensiivselt. 30. märtsil 2014 olime
viiekesi (Katrin Ohakas, Karin Pihl, Eneken Juurmann, Sigrid Sibul, Kairit Peekman)
kuni kella viieni hommikul Hariduse Tugiteenuste Keskuses ja panime kokku projektitaotluse kohustuslikke dokumente.

Ööl vastu 31. märtsi 2014 kell 2.04 Hariduse Tugiteenuste Keskuses. Foto: Kairit Peekman

Nii valmiski ööl vastu 31. märtsi 2014 projekti "Tõenduspõhine uus lähenemine – uus
koolikultuur Eestis (TULUKE)" allprojekti "Uus lähenemine – uus klassikultuur"
tegevuskava ja eelarve. Kui olime 31. märtsil kell 15.57 taotluse viimasel hetkel esitanud (tähtaeg oli kell 16.00), unustasime mõneks ajaks kogu projekti ja jäime ootama
otsust.
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Projekt oli saanud pealkirja 20. märtsil 2014 rongis teel Tartust Tallinna kohtuma
Norra partneriga. Meil26 oli kindel plaan seda sõitu kasutada selleks, et välja mõelda
pealkiri, mis annaks meie kavatsusi kõige paremini edasi ja ka kõlaks hästi. Sõnademängus jõudsime akronüümini TULUKE, mis tundus esmalt võõras, kuid aja möödudes sai väga omaseks. Projekti üldpealkirjast on tuletatud omakorda allprojektide
pealkirjad.

Juunikuus 2014 saime teada, et meie projektitaotlus oli edukas. Nüüd tuli meil kiiresti
käivitada tegevused, et jõuda oma kavandatud tegevuskavaga sammu pidada.

"UUS LÄHENEMINE – UUS
KLASSIKULTUUR" TEGEVUSTE ALGUS
Olime allprojektis kindlaks määranud kolme liiki tegevusi:
Tartu haridustöötajate ja kooliõpetajate teadmiste suurendamine koolituste ja
õppekäikude abil;
avatud õpperuumi loomine;
avatud õpperuumi kasutamine ja mõjude hindamine.
Olime küll projekti koostamise ajal ennast erinevate suundumuste ja käsitlustega
kurssi viinud, kuid selleks ajaks, kui hakkasime allprojekti ellu viima, tuli meil see
teekond uuesti läbi käia, et meelde tuletada ja vaadata tegevustele uue pilguga.
Vaatasime üle kokku kogutud veebilingid ning sel korral keskendusime Saksamaal
tegutsevale arhitektibüroole Hausmann Architekten27. Nemad jäid sõelale, kuna professor Frank Hausmann (Aacheni rakenduskõrgkoolist) oli uurinud arhitekti vaatepunktist just pedagoogika poolt arhitektuurile seatud ootusi ning selle kohta uurimistulemused avaldanud28. Võtsime tema bürooga ühendust ning lootsime tema
kaastöötajate abile just projekteerimise etapis. Kahjuks ei õnnestunud meil alustada
26

Katrin Ohakas, Eneken Juurmann, Kairit Peekman.

27

http://www.hausmannarchitekten.de.

28

http://www.hausmannarchitekten.de/wp-content/uploads/2011/04/Brosch%C3%BCre1.pdf.
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tihedamat koostööd, kuna meie tähtajad olid väliskoostöö jaoks liiga lühikesed ning
projekti maht ka võrdlemisi väike, sest tavaliselt tegelevad nad tervet hoonet hõlmavate
projektidega. Hausmanni büroo arhitektid vaatasid siiski üle Veeriku kooli ja Hansa
kooli hoonete projektid. Nende peamine soovitus meile oli, et me ei keskenduks ainult
ühele piiratud alale koolihoone sees, vaid üritaksime siiski terves koolis avatud alasid
juurde luua, et see saaks koolikultuuri osaks.
Meie vahendid aga olid piiratud ja hooned nii amortiseerunud infrastruktuuriga, et
me ei saanud tervet koolihoonet ümber ehitada. Pidime ikkagi jääma piiratud ala
juurde. Kui elektri- ja küttesüsteem ning põrandad ja ventilatsioon oleks koolides
vähem amortiseerunud, siis oleks kindlasti olnud õigem terves koolihoones väiksemate ümberehitustööde abil uuenduste tegemine, mis ei toetaks mitte ainult valitud
õpetajate, vaid kooli kõigi õpetajate õpetamispraktikate muutmist.
ESIMENE SOOVITUS. Kui alustate nüüdisaegset õpikäsitust toetava õppekeskkonna

loomist, siis ärge piirduge ühe väikese alaga koolihoones, vaid üritage kohandada tervet
koolihoonet, isegi kui see tähendab, et ei saa kapitaalselt uuendada kogu infrastruktuuri.
Loomulikult sõltub kõik olemasoleva infrastruktuuri seisundist.
Tõsi on ka see, et kui terve kool otsustab oma õpetamispraktikaid muuta, on õpetajatel
seda lihtsam koos teha. Muidu jääb kogu raskus ja vastutus ainult üksikute õpetajate
kanda ning kogu koolipere ei ole toeks.
Samal ajal toimus Oulu ülikooli harjutuskooli projekti UBIKO külastamise ettevalmistamine Martin Tiidelepa eestvedamisel. Õppereis toimus 3.–7. novembril 2014.
Osales 52 haridustöötajat Tartu koolidest, sh 3 õpetajat Veeriku koolist ja 3 õpetajat
Hansa koolist.
Õppekäigul saime ka praktilise ülesande: pidime rühmatööna koostama ühe ettevalmistatud projekti avatud õpperuumi kuue õppeala põhimõttel. Kuue õppeala põhimõtte on heaks kiitnud ka European Schoolnet29.

29

26

http://fcl.eun.org/et/learning-zones.
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12 rühma joonistasid paberile enda visiooni kuuel õppealal põhinevast õppemaastikust.

4. novembril 2014 Oulu ülikooli harjutuskoolis. Sigrid Sibul – haridusosakonna finantseerimise peaspetsialist, Rene
Leiner – Tartu Raatuse kooli arendusjuht, Hiie Asser – Tartu Annelinna gümnaasiumi direktor, Tiiu Erikson –
Tartu Variku kooli õppealajuhataja. Foto: Kairit Peekman

27

Hiljem esitlesid rühmad enda visiooni teisele.

Tartu Maarja kooli direktor Jaanus Rooba esitleb oma rühma projekti. Foto: Kairit Peekman

Õppereisiga samal ajal jõudis lõpule 2015. aasta linna eelarve koostamine ning selgus,
et kahes koolis avatud õpperuumi loomist ei suuda linn rahastada. Pidime valima
kahest koolist ühe. Kuna Hansa koolis oli avatud õpperuumi loomine ruumiliselt
lihtsam ja odavam, lähtusime linnavarade osakonna seisukohast ja projekt keskendus
edaspidi Hansa koolis avatud õpperuumi loomisele.
20. novembril 2014 toimus Hansa koolis (just sellel alal, kuhu avatud õpperuum
oli planeeritud) rühmatöö avatud õpperuumi ruumilahenduse kavandamiseks. Neli
rühma visandasid enda visiooni avatud õpperuumist Oulus saadud teadmiste taustal.
Lisaks Hansa kooli õpetajatele osalesid kavandamisel ka kolleegid Raatuse koolist ja
Variku koolist, kuna nendes koolides oli samuti algamas eskiislahenduste tegemine
koolihoone rekonstrueerimiseks.
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Rühmatöö 20. novembril 2014 Tartu Hansa koolis. Foto: Kairit Peekman

Rühmatöö 20. novembril 2014 Tartu Hansa koolis. Foto: Kairit Peekman
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Pärast rühmatööd võeti ettepanekud kokku ja üritati jõuda ühise visioonini.
Enne arutelu olime konsulteerinud Saksa arhitektidega, kes soovitasid meil tutvuda
Montag Stiftungi veebilehtedel olevate materjalidega30, kus on põhjalikult selgitatud
pedagoogilise arhitektuuri põhitõdesid.
TEINE SOOVITUS. Enne kui hakata mahukaid investeeringuid nõudvaid koolihoo-

neid ehitama või rekonstrueerima, tuleks ennast kurssi viia pedagoogilise arhitektuuri
põhitõdedega – milliste järeldusteni on mujal maailmas jõutud pedagoogika ja arhitektuuri ühendamisel?
Eestis ei ole see valdkond laiemat käsitlemist leidnud, seega ei saa eeldada, et Eesti
arhitektid oleksid kursis õppeprotsessi vajadustega ning sellega, kuidas luua ruumi,
mis toetab nüüdisaegset õpikäsitust. Samuti ei ole Eesti hea keskkond, kus uurida
uudset õpikäsitust elluviiva õpetamise-õppimise vajadusi, sest suurem osa õppetunnist
toimub õpetajakeskselt. Mujal maailmas on aga vastavaid uuringuid tehtud ning nendest tasub ka lähtuda.
Võimaluse korral võiks projekteerimisprotsessi kaasata spetsialisti välismaalt, kes on
õppemaastike projekteerimisega kokku puutunud. Pelgalt piltide põhjal sarnase ülesehitusega ruumi matkimine ei pruugi anda oodatud tulemust.
KOLMAS SOOVITUS. Kindlasti tuleb endale ja koolitöötajatele selgeks teha, millist

pedagoogilist kontseptsiooni soovitakse uuel õppemaastikul rakendada. See seab omakorda nõudmised ka füüsilisele keskkonnale, kui eesmärk on luua keskkond, mis toetab
õpetajat erinevate õpisituatsioonide loomisel.
Pedagoogiline arhitektuur eeldab pedagoogilisi kontseptsioone ja ruume, mis inspireerivad ja toetavad nende rakendamist.
Meie lähtusime Saksa arhitektide omaga sarnasest lähtekohast – soovisime liikuda
teadmiste omandamise keskkonnast õppimis- ja elamiskeskkonna suunas. Peamiselt
oli meie sooviks suunduda teadmiselt oskamisele, st koos teadmiste omandamisega
tuleb omandada oskus nende teadmistega töötada. Õpilane peab saama võimaluse ise
aktiivselt uusi teadmisi kasutada (mõttes, keha kaudu ja koos teistega).
Kuna aktiivseks teadmiste kasutamiseks on vaja erinevaid õpisituatsioone, kaotab traditsiooniline klassiruum oma keskse funktsiooni. Vastavalt õppestsenaariumile on vaja
tagada valik erinevate ruumiliste võimaluste vahel. Üritasime vältida monofunktsionaalsuse külgepookimist ruumile või selle osale.
Kindlasti ei tohi seejuures unustada, et kõik õpilased õpivad eri moodi, kuid ükski
laps ei saa täiesti üksi õppida. Õppimine vajab tunnustamist, dialoogi ja koos teistega
30

http://www.montag-stiftungen.de/jugend-und-gesellschaft/projekte-jugend-gesellschaft/paedagogische-architektur/
grundlagen/raumtypen.html; http://www.lernraeume-aktuell.de/startseite.html.
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uurimist. Seepärast peab kool võimaldama nii individuaalseid õpikogemusi kui ka
meeskonnatöö ja peegeldamise kogemust väikses ja suures rühmas. Kuna kõikidele
erinevatele tegevustele ei saa eraldi ruumi planeerida, tuleb leida lahendused, kus ühte
ruumi või ruumiosa saab kasutada mitmel otstarbel.
21. sajandi hariduse rahvusvahelise komisjoni aruandes on kirjas hariduse neli eesmärki31:
õppida teadma,
õppida tegema,
õppida olema,
õppida koos olema.
Avatud õpperuumi planeerimisel lähtusime just nende nelja eesmärgi rakendamisest ja
eespool viidatud kuuest õppealast:
uurimisala,
loomisala,
esinemisala,
suhtlusala,
koostöine "turuplats",
informaalne õppeala ehk "joogikoht".

31

Delors, J. (1999). Õppimine – varjatud varandus: 21. sajandi hariduse rahvusvahelise komisjoni aruanne UNESCOle.
Tallinn: UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon.
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AVATUD ÕPPERUUMI
PROJEKTEERIMISEST EHITAMISE JA
SISUSTAMISENI
Järgmisena läksime enda visiooni ja soovidega arhitektide juurde. Meie koostööpartneriks oli RTG Projektbüroo eesotsas arhitekt Jelena Beljajevaga.

Kohtumine arhitekt Jelena Beljajevaga Tartu Hansa koolis 8. detsembril 2014. Foto: Kairit Peekman

Mõistagi oli projekteerimisprotsess keeruline, sest arhitektid soovisid projektile joonistada ikka tavapärast klassiruumi koos tavapärase mööbliga. Alles mitme koosoleku
järel suutsime kõik oma soovid arusaadavaks teha.
NELJAS SOOVITUS. Nüüdisaegsel õppekeskkonnal on sisustusele ja seadmetele veel
suuremad ootused kui ruumile endale. Ruumi puhul kehtib nõue less is more (st vähem
seinu ja ümberpaigutatavaid esemeid), samas peab sisustus võimaldama luua ruumides
erinevaid õpisituatsioone – individuaaltööst tööni suures ja väikses rühmas, uurimisülesandest esinemiseni.
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Meie projekti ruumilahendus oli lihtne: võtsime maha kõik mittekandvad seinad ning
asendasime osa seinu voldikseintega. Sisustus aga nõudis suuremat läbimõtlemist.
Kindlasti matkisime ka meie projekteerimisel seda, mida olime näinud piltidel, filmides ja mida olime kogenud Oulu ülikooli harjutuskoolis.
Kuna tegemist oli suuri investeeringuprojekte sissejuhatava katseprojektiga näidisklassiruumi kujul, siis katsetasime ka mitte nii tavapäraste materjalidega. Näiteks soovisime põrandale paigaldada vaipkatet, vähendada kajaefekti ripplagede abil, võtta kasutusele uusimad tehnilised lahendused, kasutada võimalikult mobiilseid toole ja laudu,
vähendada elektrikulu. See tähendas suuremaid kulusid: vaipkate on kallim kui tavapäraselt kasutatavad PVC-katted, leedvalgustus on kallim kui tavapärane kooliruumi
valgustus, igasse ruumi interaktiivne projektor ja kolm suurt telerit (koos Apple TV
ja Miracasti toega) on kallimad kui üks projektor klassiruumis, reguleeritavad ratastel
toolid koos eritellimusel valmistatud väiksemõõtmeliste laudadega on kallimad kui
tavapärane klassiruumi mööbel, voldikseinad on kallimad kui püsiseinad ja pehmet
mööblit ei ole üldse tavalises klassiruumis.
VIIES SOOVITUS. Enne millegi kasuks otsustamist tuleb kindlasti tutvuda saadaole-

vate materjalide ja toodetega ning hästi läbi mõelda, mida on selle objekti juures vaja.
Kindlasti tasub sirvida ka välismaiste mööblitootjate, nt Martela või ISKU katalooge.
Samuti tuleb valmis olla selleks, et projekteerimise ajal valitud materjalid asendab ehitaja ehitamise käigus samaväärsete odavamate materjalidega, kui just kirjeldusse ei ole
märgitud mõnda näitajat, mille tõttu asendamine ei ole võimalik.
Kokkuvõttes ongi Hansa kooliga sarnase lahenduse puhul põhjust mõelda järgmistele
toodetele.
1. VOLDIKSEINAD. Nende puhul tuleb läbi mõelda, kui palju neid on vaja ja kui

suur peaks olema helikindlus, sellest sõltub ka hind. Juba natuke helikindluses järeleandmine teeb lükandseinad odavaks. Üks voldikseinte valmistaja Eestis on EMERO
Wall32 ja nende toodetest lähtusime ka projekteerimisel. Ehitaja soovis need asendada
samuti Eestis toodetavate Glassway seintega. Käisime mitmel pool Eestis objekte vaatamas, nt Tondiraba jäähallis, Tallinna Kiisa lasteaias, Rõngu keskkoolis ja Tõravere
observatooriumis. Kahes esimeses hoones oli kasutatud Glassway voldikseinu ja kahes
viimases Emero Walli voldikseinu. Glassway voldikseinte liigutamine oli raske ja liigutamisega kaasnes väga suur krigin. Meie aga soovisime, et õpetajad saaksid seinu
liigutada vastavalt vajadusele igal ajal. Katsetasime erineva helikindlusega voldikseinte
tüüpe, kuid jäime 49 dB helikindluse juurde. Kui on vaja raha kokku hoida, siis tegelikult peaks piisama ka 41 dBst. Lasime voldikseinte paneelid katta valge tahvlipinnaga,
et õpetajal oleks võimalik ruumi eri osadest õpilasi juhendada ja töid eksponeerida.
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http://www.emero.ee/voldikseinad-3/.
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2. VAIPKATE. Tutvusime vaipkatte näidistega. Meie jaoks oli oluline, et vaip ei kuluks

kiiresti, ei laseks tolmu lendlema ega tekiks staatilist elektrit. Loodusõppe osas oli meile
oluline ka märgpesu ning vee maha sattumise taluvus. Seetõttu on ruumi eri osades
kasutatud erinevaid materjale. Ehitaja asendas meie valitud materjalid ehituse käigus.
Eelarvelistel ja puhastusega seotud kaalutlustel võib vaipkattest loobuda ja kasutada
kooliruumides rohkem levinud põrandakatteid. Sel juhul tuleb aga kaja summutada
laeplaatidega. Avatud õpperuumis on koos palju lapsi, kes räägivad omavahel rohkem
kui tavalises tunnis, st kaja peale tuleb mõelda.
3. MÖÖBEL. Eestis pakutava koolimööbli lauapind on väga suur ja see võtab ka klas-

siruumist suure osa enda alla. Samuti ei ole nendest mugav moodustada erinevaid
koostöölaudu. Mitmel pool maailmas on võetud kasutusele erikujulised liigutatavad
lauad, millest saab kombineerida suuremaid rühmatöö laudu. Meie otsustasime trapetsikujuliste laudade kasuks, kuna need võimaldasid mitme eri kuju ja suurusega
rühmatöö laudade moodustamist. Kindlasti tuleks läbi mõelda, mida peaks laudadega
teha saama. Soovisime, et toolid oleksid võimalikult ergonoomilised ja kergesti liigutatavad. Lühematele lastele on toolidel jalatoed.
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4. PEHME MÖÖBEL. Pehme mööbel peab kindlasti olema, sest tahame ju, et kõik

tunneksid ennast mugavalt ja saaksid olla just nii, nagu parasjagu soovivad. Hansa
kooli sai pehmet mööblit üksjagu. Lisaks mitmesugustele istumiskohtadele muretsesime sinna diivaneid ja vaba olemise soodustamiseks kasutasime vaipkatet.
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5. TEHNIKA. Tänapäevaste tehniliste vahenditega õpperuumi loomine ei ole üldsegi

kerge ülesanne. Isegi kui eesmärgiks on sisustada ruum uusimate vahenditega, on need
juba järgmisel hetkel vananenud, sest tehnika areneb väga kiiresti. Õnneks ei pidanud me tehniliste lahendustega oma pead väga palju vaevama, sobilikke projektoreid
nägime Soomes ning Eestis on HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) loonud
näidisklassi, mida on hea eeskujuks võtta. Käisime ettevalmistamise perioodil kaks
korda HITSA näidisklassiga tutvumas. Hea oli klassi juures see, et seal olid kasutusel
täpselt samad projektorid mis Soomeski.
Meil oli kindel soov, et projektorid peavad olema interaktiivsed ilma SMART-tahvlita,
st nende kuvatav pilt on valgel tahvlil juhitav sõrmede abil. Hanke käigus sellised
projektorid ka saime, kuid mitte Epsoni omad, nagu olid HITSAs ja Soomes. Natuke
ebaõnnestus projektorite puhul see, et olime multifunktsionaalsuse mõttega paigutanud valgete tahvlite taha kapid, mille lükandukseks olid valged tahvlid. Interaktiivsete
projektorite jaoks on aga vaja liikumatut tasapinda, st kõige õigem on pilt kuvada
seinale.
HITSA näidisklassist võtsime kaasa teadmise, et õpperuumis võiks olla kolm telerit,
kuhu õpilased saavad enda nutiseadmetest Apple TV või Miracasti toel kuvada pilti,
et teha rühmatööd ja jagada oma pilti kõigiga, või et õpetaja saaks õpilastele lähemal
asuval ekraanil näidata tahvlil kuvatavat pilti. HITSA näidisklassi helitehnika oli paigutatud lakke suunaga ülevalt alla, ka Hansa koolis on kõlarid nii. HITSA näidisklassis oli juhitav kaamera õpperuumis toimuva salvestamiseks. Kuna meie soov oli Hansa
koolis võimaldada tundide, sh näidistundide salvestamist, siis on ka sealses avatud
õpperuumis selline kaamera.
Muretsesime Hansa kooli õpilaste jaoks kuus sülearvutit ning oma seadme said ka seal
õpetavad õpetajad, et nad saaksid ruumide vahel liikuda ja oma õppetunni materjale
kaasa võtta. Õpperuumis on ka terve klassi jaoks iPadid. Põhjalikult kaalusime valikut
iOSi ja Androidi operatsioonisüsteemi vahel. Seekord langes kaalukauss iOSi kasuks,
kuna neid on võimalik mass-seadistada ja Apple’il on rohkem hariduslikke rakendusi.
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HITSA nutiklass. Foto: HITSA (https://www.innovatsioonikeskus.ee/et/nutiklass)

HITSA nutiklass 10. juunil 2015. Foto: Kairit Peekman
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HITSA nutiklass 10. juunil 2015. Foto: Kairit Peekman
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Kõik see kokku moodustabki Tartu Hansa kooli avatud õpperuumi 350 ruutmeetril
100–120 õpilasele.

Avatud õpperuumi ehitati 2015. aasta aprillist kuni augustini. Kui ehitaja (PVH Ehitus) pidas kõikidest tähtaegadest kinni, siis mööbli tarnija paraku ei pidanud ning
1. septembril ei olnud ruum täielikult sisustatud. Seetõttu lükkus edasi ka seadmete
paigaldamine.

Tartu Hansa kooli avatud õpperuum 20. aprillil 2015. Foto: Kairit Peekman
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Tartu Hansa kooli avatud õpperuum 1. juunil 2015. Foto: Kairit Peekman

Tartu Hansa kooli avatud õpperuum on valmis. Foto: autor teadmata
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KOOSTÖÖ ÕPETAJATEGA
Seekord alustame kohe soovitusega.
KUUES SOOVITUS. Muutused vajavad juhtimist. Võtmeroll on koolijuhil. Esimese

asjana mõelge, kuidas õpetajad uuendustega kaasa tõmmata ja ühiste visioonideni
jõuda, sest muutuste elluviijad on õpetajad.
Meie olime oma sihid seadnud juba projekti ettevalmistamise ajal ning meil oli ka
visioon, mille suunas liikuda. Olime seda tutvustanud koolidele, kui küsisime, kes
soovib projektis osaleda. Novembris-detsembris 2014 saime valida kahe kooli vahel,
kuhu uut õpperuumi looma hakata. Ehituslikest argumentidest lähtudes valisime
avatud õpperuumi asukohaks Hansa kooli, kuigi Veeriku kool oli viimastel aastatel
suuremat tähelepanu pööranud õpetajate IT-oskuste arendamisele ning muutuva õpikäsituse rakendamisele, mistõttu Veeriku kooli õpetajad oleksid olnud ehk rohkem
motiveeritud.
SEITSMES SOOVITUS. Ärge tehke otsuseid ruumilistel või eelarvelistel kaalutlustel,

sest lõpuks peavad tulemuseni jõudma õpetajad. Õpetajad peavad olema sisemiselt motiveeritud ja valmis uusi lähenemisi katsetama ning sellesse ka iseennast ja oma aega
panustama.
Meie jõudsime detsembris 2014 olukorrani, kus Hansa kooli matemaatika ja
loodusõpetuse õpetajad teadvustasid, millised on ootused neile uue õpperuumi kasutamisel ja tegevuste kajastamisel, ning väljendasid oma vastumeelsust. Kuna meie jaoks
oli projekti fookuses just matemaatika õpihuvi teises kooliastmes, siis ei olnud meil
võimalik liikuda edasi ilma teise kooliastme matemaatika õpetajateta. Kooli juhtkonna
soov projektis osaleda oli selge ja vankumatu.
Toimus mitu kohtumist ning õpetajad said ka aega rahulikult mõelda, milleks nad
on valmis ja milleks mitte. Ja nagu muutuste puhul ikka, on mõned rohkem ja teised
vähem valmis nendega kaasa minema. Mõned matemaatika õpetajad arvasid, et esialgu nad ei soovi oma õpetamisviise muuta. Loodusõpetuse õpetajatele oli üleminek
kergem, kuna loodusõpetuse õpe ongi olnud rohkem aktiivõppepõhine.
Samal ajal pidasime plaani, kuidas õpetajaid ette valmistada ja kuidas tagada, et
1. septembriks 2015 oleks läbi mõeldud õpetamine uues õppekeskkonnas.
Saksakeelselt veebilehelt saime teada, et Islandil on avatud õpperuumi idee laialt levinud. Ühtlasi saime lugeda Islandi ülikooli õppejõu Anna Kristín Sigurðardóttiri ettekannet, mille ta oli pidanud Saksamaal.
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Vahepeal avanes toetusmeetme raames võimalus taotleda lisaraha kahepoolsete suhete
arendamiseks. Otsustasime, et võtame ühendust Anna Kristín Sigurðardóttiriga, et
uurida võimalusi õpetajate koolitusele saatmiseks ning koolijuhtidega õppekäigule
minemiseks.
Islandlaste eripära on ilmselt nende avatus ning peagi saime vastuse, et kõik on võimalik ning Anna Kristín soovib meiega koostööd alustada. Nii panimegi koos kokku
programmi ja Hansa kooli õpetajad külastasid Reykjavíki koole 3.–9. mail 2015 ning
Tartu koolijuhid ja haridusametnikud 9.–15. augustil 2015.
Anna Kristín Sigurðardóttir ja ta kolleeg kirjutasid meie soovil avatud õpperuumist
sellesse kogumikku artikli, kust on võimalik täpsemalt lugeda nende kogemustest.
Hansa kooli õpetajad on ka ise kirjeldanud oma läbielamisi uue õppekeskkonna
rakendamisel.
Teise õpetajaid toetava tegevusena alustasime koostööd Tartu ülikooliga: Piret Pungas-Kohv hakkas koordineerima 2015. aasta kevadel uues õpperuumis toimuva õppe
ettevalmistamist. Ka tema pani oma kogemused siinse kogumiku jaoks kirja.
Tartu ülikooliga sõlmisime veel teisegi koostöölepingu, mille eesmärgiks oli teise kooliastme õpilaste matemaatika ja loodusõpetuse õpihuvi uuring. Tuleb tunnistada, et
selle allprojekti raames (ja tegelikult ka LP-mudeli Eestisse toomise raames) on olnud
just kõige raskem kaasata teadusasutusi, kes uuriksid mõjusid ja osaleksid haridusuuenduse seirel ning saaksid ka ise uusi teadmisi ja kogemusi tegelikult koolikeskkonnas
toimuvatest haridusuuendustest. Tahtmatult jääb isegi mulje, et haridusteadlastel on
mugavam teoretiseerida ning pigem mitte olla kaasatud koolis toimuvasse – vaatamata sellele, et koolipidaja koos oma koolidega oli valmis ise rahaliselt toetama haridusuuenduse rakendamist. Seda rohkem oleme tänulikud Piret Pungas-Kohvile, kes
võttis enda kanda uue õppekeskkonna kasutusele võtmise koordineerimise, ja Klaara
Kasele, kes oli valmis uurima muutusi õpilaste matemaatika ja loodusainete õpihuvis.
Siinses raamatus on ka Klaara Kase kokkuvõte matemaatika ja loodusõpetuse õpihuvi
kohta.
Lõpetuseks on meil teile veel vaid üks soovitus.
KAHEKSAS SOOVITUS. Vältige ehitustööde käigus 19. sajandi kooli taastootmist. See

aeg on läbi, suund tuleb seada tänapäevasele pedagoogilisele kontseptsioonile. Te ei pea
lähtuma täpselt samadest põhimõtetest nagu meie Hansa koolis, kuid te võiksite mõelda
uuele lähenemisele ja luua õppekeskkonna, mis toetab nüüdisaegset õpikäsitust. Oleme
täiesti nõus Markku Langiga, kolleegiga Oulu ülikoolist, kes ütleb, et ruum ei tee võimatuks uudse õpikäsituse elluviimist, kuid ruum saab seda olulisel määral soodustada.
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ÜMBEREHITUS EI MAKSNUD
HINGEHINDA
Sirje Pärismaa
Kui Tartu linnavalitsuse haridusosakonna töötajad andsid linnavarade osakonna ehitusteenistusele teada kavatsusest rajada Tartu Hansa kooli ühte tiiba avatud õpperuum,
olid ehitusspetsialistid imestunud.
"Olime täielikus teadmatuses, me polnud sellisest asjast kuulnudki," meenutab ehitusteenistuse vanemspetsialist Indrek Hunt. Haridusosakond saatis interneti kaudu
tutvumiseks veebilehti ja videomaterjale. Õige pea organiseeriti ka bussireis Soome, et
oma silmaga sealseid avatud õppemaastiku ruume kaeda. Tagasi jõudes hakkas ehitusteenistus koostama lähteülesannet ning otsima projekteerijat, kaasates ka koolijuhte ja
haridusosakonna ametnikke, et oleks võimalikult palju ideid.
"Meie ülesanne oli esmalt välja selgitada, millised on kandvad seinad ja milliseid tohib
lammutada," lausub Hunt. Selgus, et enamikku seintest tohtiski lammutada.
Et majatiib on piklik, polnud ümberehituse mõttemängudel väga suurt mänguruumi
ja ruumilahendus tuli hästi läbi mõelda. Vaheseinu lammutati niipalju, kui sai, ja asendati kergesti liigutatavate voldikseintega, mis pidid olema helikindlad.
"Tegime hulga tööd neid valides. Turul on palju pakkujaid, aga osa seinu ei liigu kergesti ja pole ka helikindlad," räägib Hunt. "Heli summutamiseks panime ka vaipkatte
põrandale ja ripplagi sai heli summutavam kui tavaliselt. Kuuldavasti on kool sellega
rahul."
IT-lahenduste osas polnud vaja pead murda, seal tuli appi HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus).
Kogemuste hankimiseks võtsid Hansa kooli ja Tartu linnavalitsuse haridusosakonna
esindajad ette veel reisi Islandile, kus on avatud õpperuumiga koolimaju.
Kui võrrelda Hansa koolis tehtud tööde maksumust tavalise rekonstrueerimise hinnaga, siis ei olegi suuri erinevusi. Kui lüüa kokku projekteerimise, ehituse, IT-tehnika
ja sisustuse maksumus, kujuneb ruutmeetri hinnaks ligikaudu 1000 eurot. "Tavalisel" moel koole rekonstrueerides on ruutmeetri hind umbes 800 eurot. Kallimaks
teeb maksumuse vaipkate, mida koolides tavaliselt ei kasutata, samuti helikindlamad
ripplaed ja voldikseinad.
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Kuna tegu oli katseprojektiga, polnud teostajatel rangeid piiranguid. Kui idee tundus
vähegi otstarbekas, läks see käiku. "Kogemuste puudumise tõttu tegime täislahenduse,
aga maksumust saab ka odavamaks muuta," märgib Indrek Hunt. "Edaspidi samasugust ruumi luues tasuks võib-olla siit-sealt optimeerida. Näiteks mööblit sai pisut palju
ja ka IT-lahenduste osas saaks ehk odavamalt."
Hundi sõnul oli esimene avatud kooliruumi ehitamise kogemus ehitusteenistusele
väga huvitav ja Tartu ametimehed on valmis kogetut jagama.
"Kui on tahtmine asja ellu viia ja on selline initsiatiivgrupp, nagu meil oli, haridusosakonnaga eesotsas, siis pole midagi peljata," lausub Hunt.
Kui lüüa kokku projekteerimise, ehituse, IT-tehnika ja sisustuse maksumus, kujuneb
ruutmeetri hinnaks ligikaudu 1000 eurot. "Tavalisel" moel koole rekonstrueerides on
ruutmeetri hind umbes 800 eurot.
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ARHITEKTI MÕTE LENDAS
VÄLJASPOOL PIIRE
Sirje Pärismaa			
Tartu Hansa kooli avatud õpperuumi projekteerimise riigihanke võitis RTG Projektbüroo AS. Tavalisest erineva kooliruumi loomise ülesanne oli arhitekt Jelena Beljajeva
õlul.
Töö tellijateks olid Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna ja haridusosakonna
ametnikud, kes tutvusid äsja Soomes mitme koolimajaga, kus õppetöö juba toimub
avatud õpperuumis. Jelena Beljajeva sõnul inspireeris tellijaid uudne kooliruumi kontseptsioon ning tagasi tulles valdas neid vaimustus ja kannatamatus kõike nähtut ka
Tartu koolides teoks teha.
"Alguses võttis mul ideest arusaamine aega, sest see oli täiesti erinev traditsioonilisest
kooliruumist ja infoallikaks olid ainult fotod ning suuline kirjeldus. Raske on kommi
maitset hinnata, kui oled ainult kommipaberit nuusutanud!" lausub Beljajeva. "Tavaliselt on arhitekt see, kes laseb fantaasial lennata ning ametnik tuletab meelde norme
ja standardeid, kuid selle projekti puhul oli asi vastupidi: seekord julgustasid just ametnikud arhitekti mõtlema väljaspool piire."
Beljajeva oli esialgu pisut segaduses, kuna kõik oli keeratud pea peale. Aga mida enam
ta asjasse süüvis ja ideega kaasa läks, seda rohkem hakkas tunduma, et nii ongi õige.
Koos kooli, haridusosakonna ja linnavarade osakonna esindajatega korraldati mitu
nõupidamist. Kõik olid väga aktiivsed, lappasid hoolega katalooge ja rääkisid kaasa.
Ideed sündisid tihedas koostöös ja üksteist usaldades.
"Projekti eripära on see, et õpperuumides on lisaks koolipinkidele palju eri värvi pehmet mööblit. Algul tundus, et võib-olla saab kõik liiga kirev ja värviline. Värvikirevust
tasakaalustavad valged seinad, töölauad ja toolid, mis harmoneeruvad värvide kooskõlaga ruumis," ütleb Beljajeva.
Töö käigus hakkas arhitektile see kontseptsioon väga meeldima. Ta soovitab järgmistel
avatud õpperuumi kavandajatel minna esmalt Hansa kooli vaatama. Veel parem oleks
eeskujude otsimiseks sõita Soome, kus terveid koolimaju on kujundatud avatud ruumi
kontseptsiooni rakendades.
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"Inimesele jäävad koolist meelde lisaks üldisele koolielule ka väiksemad asjad, nagu
lõhnad, helid ja puudutused. Loodan aastate pärast kuulda, mida mäletatakse Hansa
koolist," unistab Beljajeva.
Avatud õpperuumi üks eripära on see, et põrandal on vaipkate ja õpilased saavad olla
sokkide väel ning tunda ennast koduselt. Sel moel on inimeste omavaheline suhtlemine pingevabam ja võib-olla ka koostöövalmim.
"Oleme vahetunni ajal oma loodut vaatamas käinud. Huvitav oleks tunni ajal piiluda,
mis seal toimub," sõnab Beljajeva.

Klaasitud vaheseintes on otstarbekas kasutada kirgast klaasi, mis muudab õppimise nähtavaks. See häälestab ruumis
viibijaid arvestama kõrval tegutsevate inimestega, samas loob võimaluse kolleegilt või kaasõpilastelt õppida ruumist
möödumisel. Foto: Tartu Hansa kool
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JUHTNÖÖRE JÄRGMISTELE
"SEINALÕHKUJATELE"
Liina Karolin-Salu, Tartu Hansa kooli direktor
Avatud õpperuumi loomisel oli meie kooli eesmärk rajada nüüdisaegne õppekeskkond, mis toetaks õpikäsituse muutmist õppijakesksemaks. Tartu linn soovis saada
vanade koolihoonete renoveerimise kogemust – kas ja kuidas on neisse võimalik
luua eelnimetatud eesmärgiks sobivat õppekeskkonda?
Tartu Hansa kooli hoones alustati õppetööd 1978. aastal ja tegemist on selleaegse
tüüpprojektiga, nn H-kujulise koolimajaga, mille sarnaseid on Eestis palju. Avatud õpperuumi loomiseks valiti 360 m2 suurune ala – hoone neljanda korruse üks
pool. Seal paiknesid avar koridor (120 m2), kolm 53 m2 klassiruumi ja üks 36 m2
klassiruum, kolm väikest õpetajate tööruumi ja väike tualettruum (kokku 42 m2).
Avatud õpperuum eeldab ruumide suuruse ja funktsiooni muutmise võimalust
õppetöö ajal. Niisiis oli meie eesmärk luua õppeala, millel oleks võimalikult vähe
statsionaarseid vaheseinu, ja asendada need sobivates kohtades liigutatavate vaheseintega. Projekteerimise esimeses etapis oli vaja täpsustada, millised kandvad
vaheseinad tuleb kindlasti säilitada. Kuna nõukogude ajal ehitatud koolihoonete
kohta puuduvad korrektsed projektid, siis ei ole vaheseinte lammutamise võimaluste kindlakstegemine lihtne. Nii tuli meilgi ehitustööde ajal ilmsiks üks konstruktsiooniline jäikussein, mis oli ehitusprojektis lammutamisele määratud, aga
terves ulatuses ei saanud seda teha. Juurde tuli ehitada kandetarindeid ning säilitada osaliselt kandepostide vaheline sein. Samuti olid osas seintes alumiste korruste
loomuliku ventilatsiooni lõõrid, needki seinad tuli säilitada.
Ruumide liigendamiseks soovisime kasutada voldikseinu, mille nihutamine oleks
mugav ja lihtne. Seetõttu pöörati projekteerimise ajal sellele teemale suurt tähelepanu ja tutvuti Eestis kolme suurema tootja poolt juba valmis objektidele paigaldatud toodetega. Ruumi kõrgus meie koolis on 3 meetrit, aga sellise kõrgusega
voldikseinad on liiga rasked, et neid õppetunni ajal või vahetunnis üks õpetaja
kerge vaevaga liigutada saaks. Optimaalseks voldikseina kõrguseks osutus tavaline
ukse kõrgus (2,1 meetrit), seepärast tuli nende kohale ehitada lisavaheseinad, mis
peavad olema piisavalt jäigad, et nad raskete uste liigutamisele vastu peaksid. Kasutuskindluse tagab uste stabiilne kinnitus siinidel nii põrandas kui ka ukse kohal
vaheseinas.
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Liigutatavate vaheseintega ala väga väikesteks ruumideks jagamine ei ole otstarbekas, sest seinad vajavad kokkunihutamiseks ruumi ja see eeldab vaba põrandapinda.
Seega jääb väikeses ruumis väga vähe ruumi mööbli paigutamiseks või tuleb seinte
liigutamise ajal mööblit nihutada, mis muudab tegevuse ajamahukaks. Mõistlik
on ala planeerides kavandada nn paarisklasse, mille vahele võib teha kergemaid
vaheseinu. Vaheseinte tahvelmaterjal (tahvlimarkeri ja magnetkinnituste võimalus)
on saanud väga kiitvat tagasisidet. Mida rohkem on pindu, millel saab õppetööd
nähtavaks muuta, seda parem.
Ruumide kommunikatsioonid (vool, nõrkvool, helindus, ventilatsioon) viidi lae
alla ja peideti ripplagede taha. Tehniliste lahenduste tõttu on laed "astmelised" ja
nende kõrgus varieerub vahemikus 2,3–2,6 meetrit. Projekteerimise ajal oli veidi
kõhklusi, kas nii ulatuslik ruumi kõrguse vähendamine ei mõju halvasti proportsioonidele ja ala avarusele, aga valmis alal mõjuvad kasutatud lahendused loomulikult ja meeldivalt.
Suurt tähelepanu pöörati ruumide akustikale – helineelavad materjalid paigaldati
nii põrandale (vaip) kui ka lakke.
Ruumide kasutamise käigus on saanud kinnitust, et tehtud valik on väga hea
ja võimaldab avatud vaheseintega alal korraga tegutseda neljal kuni viiel klassil
(100–120 õpilast), kuulda on peamiselt õpetajate hääli ja töist saginat, mis ei häiri.
Tänu vaipkattele saavad õpilased ruumis väga vaikselt liikuda, mis on tunni kestel
õpiolukordade ja asukohtade vahetamise juures väga oluline. Mitmel klassil ühiselt
toimuvates tundides ja rühmatööde puhul on avatud alal ringi liikumine hädavajalik. Paaristundides või kui õpetaja juhendab mitut rühma korraga, on väga tänuväärne helisüsteem, mis võimaldab õpetajal tunnis reväärimikrofoni kasutamist,
mille vajadus on kindlasti suurem ka kasutusel olevate helisummutavate materjalide tõttu.
Väikeste allesjäänud avade juures otsustati voldikseinte asemel kasutada klaasvaheseinu. Neis avades paiknevad tavalised uksed, mille kaudu sisenetakse ruumi, kui
voldikvahesein on suletud. Klaasitud vaheseintes on kindlasti otstarbekas kasutada kirgast klaasi, mis muudab õppimise nähtavaks. See häälestab ruumis viibijaid
arvestama kõrval tegutsevate inimestega, samas loob võimaluse kolleegilt või kaasõpilastelt õppida ruumist möödumisel.
Alale piisab kahest tualetist 100–120 õpilase kohta, sest õppetöö korraldus alal on
paindlik ja liikuda on võimalik teisi häirimata.
Ruumide kasutuslahenduse ja tehniliste vahendite vajaduse väljaselgitamine toimus
ruumide tulevase kasutaja ja pädevate haridusametnike tihedas koostöös. Projekteerimistöö ajal külastati HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) ja Mektory maja
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(Tallinna Tehnikaülikooli innovatsioonikeskus) näidisõppekeskkondi. Samuti on
tähtis sisustus (mööbel), mis peab olema kergesti teisaldatav ning võimaldama erinevaid õppetöövorme. Kuna Eestis sarnaste õppealade rajamise kogemus niisama hästi
kui puudus, käidi kogemusi hankimas Soomes ja Islandil.
Tehnilised vahendid (projektorid, iPadid, TV-süsteem) aitavad luua uusi õpiolukordi,
mis köidavad õpilasi. Põrandale projitseeritud pilt – see idee tekkis alles ruumide kasutamise käigus – osutus väga hästi õppimist toetavaks. Sõrmega juhitav projektoripilt
(digitahvel) vajab väga stabiilset alust, juba mõnemillimeetrise nihkumise korral lakkab funktsioon töötamast. Selliseid lahendusi saab kasutada töökindlatena vaid seinale
või tahvlile pilti näidates, kapptahvel on liiga ebastabiilne. Pliiatsiga puutetundlikkus
on toimiv ja töökindel.
Avatud ala iPadide komplekti kasutatakse väga palju ja paindlikult – sageli liigub
komplekt ühe tunni jooksul käest kätte või jagatakse 24 seadet saja õppuri vahel rühmatöödes. Mitu telerit klassis on rühmatööde puhul väga vajalik, ja tarkvara, mis võimaldab ka VOSK-süsteemi rakendamist, on teretulnud. Ilmnenud on, et 13 telerit
ühel alal hakkavad just VOSK-süsteemi kasutamisel üksteist häirima. Internetist leitud teiste kasutajate kogemustest selgus, et optimaalne on 8 seadet ühel alal.
Tulevikus sarnaseid alasid planeerides võib kulude optimeerimiseks osa projektorilahendusi kindlasti asendada tavapärastega ja TV-süsteemi luua pooltesse ruumidesse,
sest avatud ala mõte ju ongi ruumide paindlik kasutamine ja vastavalt vajadusele tunniks sobivaima keskkonna valimine.
Vähemalt praegu ei ole õpilaste endi digiseadmete kasutamine õppetöös väga levinud.
Õpilased eelistavad kooli iPade, mis on siiski sageli tehniliselt võimekamad kui laste
isiklikud seadmed.
Õpilaste trapetsikujulised lauad võimaldavad luua väga erinevatele vajadustele vastavaid paigutusi ja on pälvinud ainult kiidusõnu. Tööpind jääb mõnes olukorras küll
napiks, aga ruumi suurust arvestades on laua suurus optimaalne. Levinumad mustrid on kaheksast lauast moodustuvad ringid, eriarvulised poolkaared, kuuest lauast
moodustuv tervikpinnaga kuusnurk, kahest lauast "lipsud" ja pikad sirged lauaread.
Toolid on väga mugavad, reguleeritava kõrgusega, ratastel liigutatavad ja vaipkattega
põrandal head kasutada. Õpetajate laudade reguleeritav kõrgus on leidnud kasutajate
heakskiidu.
Pehme mööbel on õpilaste poolt rõõmuga vastu võetud ja leiab tihedat kasutamist,
rühmatööde tegemise juures valivad paljud õpilased koha koolipingist erinevas paigas.
Osa õpilasi eelistab ka tavapärast õppetööd teha pigem diivanil või astmestikul istudes.
Klassiruumides olevad diivanid võiksid olla väiksema istumissügavusega, mugavate
lebamisvõimaluste loomiseks mõeldud lesimiskotid osutusid ohtlikeks (õpilased on
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leidlikud ohte looma!), mõistlik on nende asemel kasutada kott-toole. Suhtlusnurgad
ja istumisastmestikud on väga funktsionaalsed, aga oluline on planeerida ruumi vaba
(kasutuseta) seinaosa, mille juurde neid paigutada, ja lisaruumi tuleb jätta ka astmestiku avamiseks. Arvestada tuleb ka sellega, et astmestikud ja suhtlusnurgad on rasked
ja mitte väga kergesti liigutatavad.
Algõpetuseks, loov- ning praktilist tööd eeldavateks tundideks avatud õpperuumi
luues tuleb kindlasti arvestada sellega, et osa ruume peaks olema pestava põrandaga
(kunsti- ja praktilisteks töödeks). Ka ei ole kõigi õppetööde jaoks sobivad trapetslauad,
nt ei mahu neile A3-formaadis joonistuspaber ega suurem kogus katsevahendeid.
Kasutatud värvilahendus on rõõmsameelne ja optimistlik, värvirohkele pehmele
mööblile on taustaks seinad ja põrandad. Valged lauad-toolid rahustavad üldmuljet ja
keskkond on heatujulist õppetööd toetav.
Kindlasti peab sellise projekti puhul objektil olema üks projektijuht, kes haldab kõigi
osade rajamist, sest erinevate töölõikude piiridele kipuvad tekkima n-ö hallid alad,
mille eest keegi ei vastuta. Tähtis on kaasata pädev IT-juht ja ehitusjärelevalve. Süsteemi kiiremaks rakendamiseks on mõistlik hankele lisada seadmete kasutamise paaritunnised koolitused, sest ise kõike õppides tuleb kulutada ebamõistlikult palju aega.
Meie kooli uus õppeala on palju võimalusi pakkuv ja õppijaid kaasa haarav, samas
on kasutajatel esimesel aastal palju õppimist ja kohanemist, millesse tuleb suhtuda
mõistvalt ja toetavalt. Oleme saanud suurepärase võimaluse luua õppimiseks uusi olukordi, mis inspireerivad nii õppijaid kui ka õpetajaid. Avatud õpperuum on pidevas
muutumises ja metoodikad, mida seal saab rakendada, kohalduvad õppija ja õpetaja
arenguga.
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UUS ON HÄSTI UNUSTATUD
VANA
Toomas Kink, Tartu Raatuse kooli direktor
Viimasel kümnendil on üha hoogustunud haridusuuenduslikud otsingud. Ümberpööratud klassiruum, projektõpe, lõimitud õppekava, teemapõhine õpe, BBL (ingl
brain based learning) on vaid mõned märksõnad, mis juhatavad osaliselt uute, aga
sageli juba vanade ja unustatud asjadeni. Avatud klassiruum on üks parimaid näiteid.
Mõiste pärineb 1960ndate lõpust ja 1970ndate varasest algusest USAst. Meetod vajus
unustuste hõlma Vietnami sõja ajal, mil hariduskulusid suurel määral kärbiti. Uuesti
võeti teema üles 1980ndatel ja hakkas laiemalt levima üle maailma, eriti angloameerika kultuuriruumis ja Põhjamaades. Miks siis kerkis vajadus jälle avatud klassiruumi
metoodikat rakendada?
Prantsuse filosoof Michel Foucault kirjeldab oma raamatus "Valvata ja karistada"33
kooli kui panoptikumi, ringikujulist ehitist, mille keskpunktis asuvast tornist avaneb
vaade kogu hoones toimuvale. Sellise ruumi peamine mõte on võimu automaatne
toimimine ja tõhusus. Ta kirjeldab distsipliini nelja vormi: ruumi- ja ajakasutust, tegevuse kodeerimist ja jõudude kohalolu. Traditsiooniline arhitektuur, range ajakasutus,
klassideks, aineteks, peatükkideks jaotamine, kontroll ja karistused aitavad tänapäevagi kooli hoida säästliku ja valvatavana. Foucault’ tõlgenduse kohaselt leidub nii
koolis, haiglas kui ka sõjaväeosas hulganisti vanglaga sarnaseid elemente. Ühiskonnas
toimunud muutused üha süvendasid rahulolematust olemasoleva haridussüsteemiga.
Rahulolematud olid õpetajad, õpilased, vanemad ja ametnikud.
Parimate haridussüsteemide ja nende osade uurimisel on mõndagi selgunud. McKinsey raporti autorid leidsid, et kõik maailma paremikku kuuluvad haridussüsteemid
keskendusid struktuurilistest ja kontekstilistest erinevustest hoolimata õpitulemusi
otseselt mõjutava teguri – õpetamise kvaliteedi tõstmisele. Õpetamise tulemuslikkuse
suurendamiseks pööratakse tõsist tähelepanu kolme eesmärgi saavutamisele:
õigete inimeste leidmine õpetajaametisse (haridussüsteemi kvaliteet ei saa olla
parem kui õpetajate kvaliteet);
tingimuste loomine õpetajate kujunemiseks headeks õpetajateks-juhendajateks
(ainus võimalus õpitulemuste parandamiseks on tõsta õpetamise kvaliteeti);
33

Foucault, M. (2014). Valvata ja karistada. Vangla sünd. Tartu: Ilmamaa.
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vastavate süsteemide ja eesmärgistatud tugiteenuste loomine selleks, et haridussüsteem suudaks pakkuda parimat igale õpilasele (ainus võimalus süsteemi tulemuslikkuse maksimeerimiseks on kõigi õpilaste tulemuste paranemine)34.
Kõige eeltoodu rakendamine saab võimalikuks vaid kooli toetuse ja indiviidi tahte
seoses. Mõlemad koosmõjus loovad eelduse õppivate organisatsioonide kujunemiseks.
Peter Senge määratleb õppivat organisatsiooni kui organisatsiooni, kus inimesed katkematult suurendavad oma võimet jõuda tõeliselt soovitud tulemusteni, kus edendatakse uusi mõttemalle, kus on lahti tee ühistele püüdlustele ning kus inimesed pidevalt
õpivad, kuidas üheskoos õppida35. Tänapäevane käsitlus õppivast koolist eeldab, et
õpivad nii õpilased kui ka õpetajad, tegemist on täiesti teiselaadsete protsessidega, kuid
tänase koolisüsteemi konservatiivne struktuur, eilsest pärinev füüsiline õppekeskkond,
iganenud vahendid ja vananenud õppemeetodid on muutunud arengut pidurdavateks
teguriteks.
Kogu maailmas kasvab surve õpilaste teadmiste ja õpitulemuste parandamiseks. Õpetamispraktikad kuuluvad selliste õppimist mõjutavate tegurite hulka, mida muuta on
tunduvalt lihtsam kui õpilase taustategureid, nagu sotsiaal-majanduslik staatus ja kultuuriline kapital. Järjest enam on tähelepanu alla sattunud täiendavad professionaalsed
praktikad, eriti need, mis aitavad muuta kooli professionaalseks õppivaks kogukonnaks36.
Avatud klassiruumi metoodika on üks paljudest otsingulistest uuendustest, mis on
Eestis viimasel ajal esile kerkinud. Metoodika põhineb sotsiaal-konstruktivistlikul
haridusfilosoofial, mille esindajateks on ajaloost tuntud teadlased Jean Piaget, Jerome
Bruner, Célestin Freinet, Lev Võgotski ja eriti John Dewey, ning mille kohaselt õpitakse suhestudes teiste õppijate ja ümbritseva keskkonnaga. Selline õpperuum on mittehierarhiline, multifunktsionaalne, lõimitud nii füüsilise kui ka virtuaalse maailmaga
ja õpilane ise juhib oma õppimist37.
Avatud klassiruumi metoodika juhtpõhimõtted on järgmised38.
Õppimine peaks olema lõbus, interaktiivne ja mõtestatud.
Õppimine on sotsiaalne protsess, mis juhtub parimas dünaamilises ja tõhusalt
toimivas meeskonnas.
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Me peame tunnistama ja rahuldama õppijate vajadusi.
Mitte kogu õppimine ei põhine klassiruumis toimuval.
Sisukas ja kestev õppimine viib põhjalike kogemuste kujunemiseni.
Terviklik lähenemine teadmiste omandamisele, mis ühendab nii objektiivseid
kui ka subjektiivseid kogemusi ning õppimist, on efektiivsem kui õpetamise
informatsioon eraldi.
Õpilased vajavad võimalusi uurida, sõnastada, arvata, luua ja avastada vastuseid
oma küsimustele.
Õpilased vajavad võimalust olla nii edukad kui ka eksida, riskida ning õppida
oma vigadest.
Õpilaste võimalus teha mõtestatud valikuid õppekava kontekstis tekitab tunde
protsessi juhtimisest ja vastutusest.
Õpetajad on spetsialistid, kellele peaks olema lubatud ja keda on julgustatud
koostama oma õppekava, ning olles ise ka õppija rollis, on neilegi lubatud edu
ja ebaedu ning ka riskimine.

ÕPETAJA ROLL AVATUD KLASSIRUUMIS
Tänapäeval ei ole õppimise juures enam kõige olulisem õpetaja teadmised, vaid hoopis see, kas ta oskab õpetada nii, et toimiks hea koostöö ning õppekeskkond oleks
maksimaalselt last arendav, sealjuures tema vajadusi arvestades. Pöörates tähelepanu
erinevatele õppekeskkonna aspektidele on võimalik luua lastele hea, õppeprotsessi
toetav arengukeskkond. Tähtis on, et õpetaja tajuks vajadust enda teadmisi pidevalt
täiendada ning muuta õppekeskkond lastele suurimat toetust pakkuvaks. Olulisemad
märksõnad on järgmised.
Õppekava – õpetajad peavad õppekava koostama nii, et see kaasaks kõiki õpilaste huvisid ning muudaks õppimise kontekstuaalseks.
Instruktsioonid – lastakse õppida rühmades ning kasutatakse välist õppimist
– õpetajad seovad õppimise reaalsete probleemidega, et julgustada õpilasi kasutama õpitut ka väljaspool klassiruumi ning koolimaja.
Hindamine – kuna kõik õpilased õpivad, on nende ülesandeks aru saada, milline õppimisviis on neile kõige sobilikum ning tõhusam. Nii tajuvad õpilased ise
enda õppeprotsessi ja selle tagasisidet.
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Vahendid – see, millega, mida ja kuidas õpetada, on koolikeskkonnas muutumas üha olulisemaks. Tehnika kiire areng on muutnud meie kõigi elutingimusi.
Haridussüsteemi kaasaminek tehniliste muutustega on loonud õpetamiseks
täiesti teiselaadsed keskkonnad, kus õpperuumil ei ole enam suurt tähtsust.
Õpitulemuste parandamiseks on vajalik õpilase ja õpetaja koostöö: üheskoos uuritakse, lahendatakse probleeme, arutletakse, avastatakse. Tegemist on sotsiaalpedagoogika vormiga, kus probleeme lahendatakse rühmatööna. Õpilasel kasvab sel moel
eneseväljendusoskus, tahe uurida ja avastada ning leida küsimustele vastused. Üheskoos jõutakse õigete lahenduste ja vastusteni ning seostatakse kõike õpitut varasemate
teadmistega.
Aktiivõppe meetodite (nt arutelu, ajurünnak, rollimäng, diskussioon, probleemõpe,
mäng, struktureeritud tegevus, rühma- ja paaristegevus) kasutamine annab suurepärased võimalused õppetegevusteks avatud klassiruumis. Aktiivne osalemine loob õpilastele teiselaadse keskkonna, kus kasutatakse ka nn variõppekava raames omandatud
teadmisi ja oskusi (nt suhtlemine, esinemine, argumenteerimine). Oluline on meeskondlik tegutsemine – õpetaja ei ole juht, vaid meeskonna liige. Õpetaja tegevus on
rühmas pigem suunav kui kõiketeadev ja -oskav.
Oluline rõhuasetus avatud klassiruumis on vastamine küsimusele, kuidas laps õpib
ehk teadmised neuropsühholoogiast. Ajutegevustel põhinev õppimise teooria (BBL)
tugineb teadmistele aju struktuurist ja funktsioonidest: niikaua kui ajul ei keelata täitmast tavapäraseid protsesse, õppimine toimub. Aju-uuringute tulemused näitavad, et
kui õpilased tunnevad ennast oma õppekeskkonnas hästi, vabanevad ajus endorfiinid.
Need loovad ajus eufooriatunnet ning stimuleerivad otsmikusagarat, mis omakorda
muudab õppimise meeldivaks ja positiivseks kogemuseks. Kriitiliselt tähtis on samuti
see, et õpetajad looksid meeldiva, turvalise ja motiveeriva keskkonna39.
Väga tähtsaks peetakse avatud klassiruumi puhul õpetajate koostööd, mis loob aluse
õppetegevuste lahtimõtestamiseks ja kavandamiseks. Teemapõhise lähenemise korral
eeldab koostöö aineõpetajate teadmisi ja oskusi lõimitud teemade väljatöötamiseks ja
ülesannete koostamiseks, kasutades seejuures nüüdisaegseid tehnilisi vahendeid ja töövõtteid. Arvestades õppijate individuaalseid erinevusi võivad õpilased õppida korraga
mitut eri asja, mitmel erineval viisil ja mitme õpetaja juhendamisel. Oluline on motiveerida õppijaid vastavalt nende vajadustele õppima üht või teist teemat ning sõltuvalt
õppija eripärast kas individuaalselt või rühmas.
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ÕPILASE ROLL AVATUD KLASSIRUUMIS
Õpetaja, õpilase ja keskkonna vahel peab tekkima süsteemne tervik – stimuleeriv,
õpetlik ja õppimist soosiv. Uuringud on näidanud, et passiivselt õppides jääb meelde
heal juhul 10%, aga kui oled õppetöösse kaasatud, saad sisust aru kuni 60% ulatuses. Õpitulemusi saab parandada õpilasi rohkem kavandamisse kaasates ning õpetades neile mitmesuguseid õppimismeetodeid, samas asetades õpilase ka õpetaja rolli,
meeskonnaliikmena. Tuleb luua olukord, kus õpilane saab leida enda jaoks just talle
sobivaimad õppimismeetodid. Ei tohi ka unustada, et õppekeskkond ise on tegelikult
kolmas õpetaja – seda kõike saab õpetaja muuta koostöös õpilastega. Avatud klassiruumi metoodikas juhib õppija ise õppimist, ka meeskonnas tegutsedes. Enamasti
rahuldatakse seeläbi ka emotsionaalseid vajadusi. Selline lähenemine õppimisele seondub eneseanalüüsi, enesejuhtimise ja eneseleidmise protsessiga.
Avatud klassiruum võimaldab kujundada motiveeriva keskkonna, mis toodab õpilase
sisemist motivatsiooni, kui see on seotud õppimise kui meeldiva kogemusega.
Uuringute põhjal on lapse keskmine keskendumisaeg 10–20 minutit, siis on tema
tähelepanu maksimaalne. Iga õppimine peaks vahelduma – vahetada tasub keskkonda
ja teemat vastavalt võimalustele. Liikumine on väga heaks eelduseks, et õppimine toimuks paremini. Avatud klassiruum teeb kõik selle võimalikuks. Mitmesuguste vaheldusrikaste tegevuste ja situatsioonide kavandamine koos liikumisega annab uued võimalused õpitulemuste parandamiseks. Soome haridusmuutustes on tõsiselt kõne all
igasse õppepäeva ühe tunni liikumise lisamine.

KESKKONNA ROLL AVATUD
KLASSIRUUMIS
Füüsiline õppekeskkond – klassiruum, koridor, koolimaja ja selle ümbrus laiemalt –
on koht, kus õpilane (ka õpetaja) veedab aastaid vähemalt 6–8 tundi päevas. Õppetöö
on seotud aja ja ruumiga, milles see toimub. Füüsiline keskkond mõjutab hariduse
omandamist ja ettevõetavaid tegevusi ning haridus, mida ruumis kavatsetakse andma
hakata, annab omakorda suuna ruumi kujundamiseks. Islandil planeeritakse uued ehitatavad koolimajad esmalt haridusfilosoofia kindlaks määramisega ja alles siis ehituslike võimalustega kokku viies. Enamik meil Eestis kasutusel olevatest koolimajadest
on ehitatud üle 20 aasta tagasi, millest edasi on õpikäsitus ja sellega koos ka ruumivajadus muutunud.
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Füüsilise õppekeskkonna kujundamine eeldab ruumide projekteerimist, ehitamist ja
sisustamist. Kui laps tunneb ennast õppekeskkonnas hästi, on ta palju vastuvõtlikum
uutele teadmistele ning tema õpivalmidus on suurem. Suured, avatud, multifunktsionaalsed, tehniliste vahendite ja ergonoomilise mööbliga ruumid on 21. sajandi õppekeskkonna märksõnad.
Avatud klassiruumis on õppimiseks kohandatud n-ö pesad – kohad, kus saab vaikselt
omaette tegutseda, kohad kaaslastega koos tegutsemiseks, kohad arvuti abil töötamiseks ja kohad füüsiliseks tegevuseks. Klassideta koolis peetakse oluliseks avatud ruumi,
mis on kujundatud uudishimu ja loovust äratavalt. Ennekõike on see vanade kooliruumide ja -klasside laiendamine õppealadeks, mis kohati tähendab ruumide pindala
suurendamist ja vaheseinte eemaldamist.

NÄITEID AVATUD ÕPPERUUMIDEST

Avatud õpperuum Austraalias. Foto: Brett Henebery
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Avatud õpperuum Islandil. Foto: Toomas Kink

Avatud õpperuum Islandil. Foto: Toomas Kink

57

Avatud õpperuum Islandil. Foto: Toomas Kink

Avatud õpperuum Islandil. Foto: Toomas Kink
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ÕPETAMINE AVATUD RUUMIS
ET SEINU OLEKS VÄHEM –
MINU KOGEMUS AVATUD
RUUMIGA
Piret Pungas-Kohv, Tartu ülikool, projekti TULUKE koordinaator 2015. aastal

ENDA JA AVATUD RUUMI TAUSTAST
Hariduselt olen inimgeograaf. Aastatel 2013–2015 töötasin Tartu ülikooli haridusuuenduskeskuse koordinaatorina. Loodushariduse juures olen ninapidi olnud
vahelduva eduga ligi kümme aastat. Oma töös puutusin kokku (esialgu õhinapõhiselt,
hiljem kuulus see juba mu tööülesannete hulka) projektiga TULUKE, mille üks
koolikultuuri muutumise tegevuste ring oli seotud klassi tasandiga (kooli ja kogukonna
kõrval). Täpsemalt tähendas see, et õpetamise rõhuasetus paigutus metoodilises mõttes
laste aktiivsuse kasvatamisele, ainete lõimimise suurendamisele ning sellele sobiva
keskkonna – avatud klassiruumi loomisele.
Minu esimene seos avatud õpperuumi mõistet kuuldes oli kõige lihtsamas mõttes
õueala, mets, soo, niit või mänguplats. Seal ei ole ju seinu, aga õppida, tegutseda ja
areneda saab igati. Avatud ruumis peab tegevuses peituma see magnet, mis hoiab inimesi koos, mitte ei ole selleks seinad, mis takistavad laialijooksmist. Selles mõttes on
inimesed, kes tegelevad õues õpetamise ja suurtes muuseumides juhendamisega, avatud ruumi rõõmude ja muredega juba pikka aega tuttavad. Samas on selle näite puhul
kergendavaks asjaoluks, et puudub kohustus õpitu tagasisidestamiseks – see, kui palju
jäi mõne tegevuse või töölehe täitmise käigus meelde, ei kohusta mitteformaalharidusega tegelejaid laste oskusi ja teadmisi kontrollima.
Avatud ruumi kontseptsioon sai alguse 1970ndatel USA koolides, kus ühes suures
ruumis olid koos eri vanuses lapsed. Arvamused on kogu selle aja jooksul olnud vastakad. On neid, kes avatud ruumi kiidavad, sest on võimalik teha tööd eri suurusega
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rühmades, kasutada ruumi nutikamal moel, rõhuda laste arengule nende endi sisemisest motivatsioonist ja vajadustest, mitte õpetaja motivatsioonist lähtuvalt. Negatiivse
poolena on välja toodud liigne müra ja distsiplineerimatus, ajapuudus ning suutmatus
kõigile lastele nende vajadustest lähtuv tund üles ehitada.
Põhjused, miks avatud ruum kui õppekeskkond on tõusnud taas päevakorda, on seotud tehnika arenguga, kus kõikvõimalike nutiseadmete võimalusi ära kasutades (nii
infoallika kui ka metoodilise vahendina) saab suurendada õppetöö individuaalsust.
Paremad võimalused ruumide kujundamisel ning sisustamisel aitavad luua lapsi motiveeriva õppekeskkonna. Lapsed õpivad praegu väga inforikkas keskkonnas ning oluline on tagada saadava info kriitilise hindamise oskus. Mida väiksemad on lapsed,
seda enam peavad õpetajad ja lapsevanemad teavet n-ö filtreerima ning tõlkima ja
tagama, et baasteadmised oleksid tõele kõige lähemal. Õppimist võiks võrrelda ravimi
võtmisega – vähemalt paarkümmend aastat tagasi olid kõige mõjuvamad ravimid ikka
kibedad, aga tänapäeval on isegi islandi käokõrva siirup olemas! Õppimisega on nagu
ravimi valmistamisega: erinevad tehnoloogiad võimaldavad muuta mõru rohu magusaks, kuid samas ei tohi kaduda kriitiline meel. Kas iga ravimisuutäit on ikka alati vaja
võtta? Tuleks ka kaaluda, mida see ravimiamps peale suhkru veel sisaldab.
Tartu Hansa koolis ei ole tegemist nn puhta avatud ruumiga selles mõttes, et lapsed
viibivad seal kogu päeva ning kõik ained on lõimitud jne. See on väike tükike suure
tüki küljes, st avatud ruumi kasutavad 4.–6. klasside õpilased ning sedagi teatud tundides – loodusõpetuse, matemaatika, muusika- ja osaliselt kunstitunnis.
Kompromiss kahe koolisüsteemi vahel tingib omakorda kompromisside otsimist
õppetöö korraldamises. Julgen öelda, et selle neljandale korrusele ehitatud ruumikompleksi peamine roll on olla õppetööd astmeliselt rikastav võimalus, mitte eesmärk
omaette. Vaheseinad saab ruumis küll füüsiliselt kokku lükata, kuid liiga palju "seinu"
(peamiselt aja-, raha- ja inimeste puudus) on õppekorralduslikult ees.
Üks väga suur väärtus Hansa kooli avatud ruumi puhul on aktiivse õppekeskkonna
laienemine – koridor, mis tundide ajal on ju tavaliselt tühi, on nüüd märgatavamalt
aktiivsemas kasutuses. Seega vahest ei peakski rääkima siinsel juhul avatud ruumist kui
kindla metoodikaga alternatiivpedagoogikast, vaid avatumast klassiruumist? Inimesed, kes avatud klassiruumi metoodikaga on kokku puutunud, tahaksid ilmselt lisada,
et ega siis avatud ruum ei tähenda korra puudumist ja kaost. Tegemist on lihtsalt iga
lapse sisemise distsipliiniga ja piire ning reegleid on ühtmoodi kõikjal vaja.
Siinjuures on tähtis meeles pidada, et täpselt nii nagu paljudele ei sobi kinnised ruumid ja õpetajakesksus, ei sobi kõigile lastele (ega ka õpetajatele) õppijakesksus õppimisviisina ja avatud ruum õppekeskkonnana. Sest kui räägime individuaalsusest, siis
tegelikult osale lastest ongi vaja tagada tavapärane klassiruum rutiini ja konkreetsemate
nõudmistega. Tuleb rõhutada, et ei tohiks kalduda ühest äärmusest teise, ja arvan, et
tõde õppimisviiside kasutamise otstarbekuses asub kuskil vahepeal.
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ÜLIKOOLI KOORDINAATORINA KOOLIS
Kui Tartu linnavalitsuse esindajad pöördusid Tartu ülikooli haridusuuenduskeskusesse
sooviga toetada koostöös Hansa kooli avatud ruumis õpetamist, olid ehitustööd ja
hanked asjade soetamiseks juba alanud. Avatud ruum toimiva õppekeskkonnana pidi
olema valmis 1. septembriks.
PAAR MÕTET VAHEPALANA. Ma arvan, et on väga hea mõte kaasata veel üks
inimene kas või lühikeseks ajaks ainult avatud ruumiga seotud küsimustega tegelema.
Koosolekute korraldamine, memode kirjutamine, koolitajate otsimine ning aegade
kooskõlastamine, õpetajatega suhtlemine ja nende vajaduste väljaselgitamine, valminud ruumides kohapeal abistamine on vajalik lisaväärtus ning õpetajate aega säästev.
Ühtlasi käib iga uue asjaga kaasas ulatuslik nn hall ala, mis justkui ei ole otseselt ühegi
õpetaja kohustus, kuid on samas vaja ära teha, seega on mõistlik, kui keegi sellega tegeleb. Siinjuures on korraga nii plussiks kui ka miinuseks, et see inimene ei ole koolis liiga
"sees" ja samas ei ole ka "väljas".

Mul endal oli avatud ruumis õpetamise kogemus, nagu juba eespool öeldud, õuesõppe
tundidest ning loodusega seotud materjalide vahendamine oli mulle samuti tuttav.
Laste õppetundide korraldamine ka haridusuuenduskeskuses lähtus pigem avatud
ruumi tegevuse põhimõtetest. Üks niidiots oli elukestva õppe strateegia, kus juhitakse
tähelepanu konstruktivistliku paradigma põhisele õpetajarollile, milles õpetaja peab
looma keskkonna, kus laps tahab õppida. Pean küll möönma, et keskkond on suur ja
lai ning mõnel juhul jäävad olulised keskkonna osad õpetaja mõjuväljast kaugele, kuid
mis samas tõmbavad laste tähelepanu õpitavalt kõrvale – kas "seinad" tulevad ette või
jäävad liiga kaugele.
Ettepanek koostööks seisneski eelkõige avatud ruumiga seotud õpetamise eripärade
arvestamises ning selleks vajaliku toe pakkumises õpetajatele. Konks oli aga selles, et
kuna avatud ruumi metoodika on Eesti haridussüsteemis praegu pigem alternatiivpedagoogika valdkonda kuuluv ning lisaks on Hansa kooli uuendus kombineeritud süsteem nii avatud kui ka suletud klassiruumi metoodikast, tingis see palju enam kõhutundepõhist tegutsemist kui tarkadest raamatutest ja artiklitest näpuga järje ajamist. Ja
tegelikult on iga oma süsteemi loomine midagi unikaalset. Kui anda õpetajatele kätte
täpselt üks ja sama viie ülesandega tööleht, siis viisis, kuidas neid ülesandeid on tundides ära kasutatud, tuleb ikkagi ilmsiks iga õpetaja unikaalne õpetamiskäekiri.
PAAR MÕTET VAHEPALANA. Nii koordineerimisse kui ka otsuste tegemisse püüdsin

mina ja püüdsid ka teised võimalikult palju õpetajaid kaasata – nii joonistub paremini
välja, kas nad on valmis kogu uuendusprotsessiga kaasa tulema. Õpetajate arvamuste
ärakuulamine ja nendega arvestamine motiveerib neid ning nad tunnevad ennast võrd61

sete partneritena, kes on asjatundjad kohapeal, mitte alluvad mingis suures süsteemis.
Kuna tegemist oli kohaliku omavalitsuse ja kooli vahelise projektiga, siis selle tegevuse
suunamisel oligi üks väga suur roll ärakuulamises ja kompromisside otsimises. Vahel oli
vaja "tõlkida" ühe inimese arvamust teisele või küsida teistelt asjaosalistelt, kas hoopis
minu kui koordinaatori mõttekäik liigub õiges suunas. Kindlasti oli üks olulisemaid
märksõnu suhtlemine – parem on jagada oma arvamusi ja teavet pigem rohkem kui
vähem.
Kõigepealt käisid õpetajad paar korda haridusuuenduskeskuses, et rääkida oma ootustest ja hirmudest. Teisalt oli seal võimalus tutvuda keskuse tehniliste võimalustega.
Väga oluline mõjutegur oli 2015. aasta maikuus toimunud õppereis Islandile, kus sai
vaadelda sealseid avatud ruumi põhiseid koole ning osaleda ka tundides. Tunnistan, et
see õppereis oli tõesti oma sisu väärt ning andis päris tunde, mis asi on avatud ruum ja
kuidas see toimib. Olime seal neljakesi – omavahel arutades ja vaieldes selgusid ootused ning kujunes tegevuskava.
Suve hakul saatsid õpetajad mulle enda töökavasid, töötasin need läbi ja pakkusin
ideid, kuidas tunde mitmekesistada. Loodusõpetus on selles osas õnnelikus seisus, sest
tundide rikastamiseks ei olegi eriti vaja vaeva näha – eluolu meie ümber pakub nii
palju praktilisi väljundeid õppetöö sisustamiseks. Pigem on keerukas matemaatika
"elustamine". Augustikuuks jõudsin sellise tehnilise lahenduse pakkumiseni, kus oleks
tabel vähemalt kahe aine (siinsel juhul matemaatika ja loodusõpetuse) oodatavatest
õpitulemustest nädalate kaupa. Nende keskele tekiksid lõimuvad teemad. Sellisel moel
püsib üleminek kahe aine vahel piisavalt pehmena – jääb pisut alles ainepõhist ning
tekib juurde lõimitud lähenemist, sest ei saa unustada, et 7. klassis lähevad lapsed
uuesti üle ainepõhisele süsteemile.
Sügisel oli võimalus koos paljude Hansa kooli õpetajatega külastada Pärnu Vanalinna
põhikooli, kus ei ole küll nii palju avatud ruumi kasutamise võimalusi, kuid metoodiliselt on raskuskese laste ennastjuhtival õppel. Samuti aitasin korraldada iPadi koolitust Liisi Griffeli (Tartu erakool) juhendamisel, sest ühe olulise tehnilise vahendina on
avatud ruumis kasutusel tahvelarvutid.
Tartu erakooli haridustehnoloogi käsitlus oli väärtuslik eelkõige seetõttu, et nende
koolis on iPad igapäevane töövahend ja tänu sellele said nad jagada vahetuid kogemusi
igapäevasest õppetööst. Hansa kooli puhul on küll täiendav trikk selles, et mitte kõik
õpilased korraga ei saa neid kasutada, vaid 25 tahvelarvutit on nelja klassi peale kokku.
See tähendab õpetajate omavahelist lisakooskõlastamist õppemeetodite valikul. Meie
lahendasime selle lihtsalt registreerimislehega tahvelarvutite laadimiskapil.
Tehniliste vahendite poolest on Hansa kooli võimalused väga heal tasemel: dokumendikaamerad, iPadid, puutetundlikud tahvelarvutid, filmimise võimalus ning teleriekraanid, millesse saab peegeldada nii iPadi pildi kui ka arvutis kuvatava materjali. Siin
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oli tahvelarvutite koolituse kõrval vajalik haridustehnoloogi juhendamine ning samuti
õppisid ja õpivad praegugi õpetajad üksteiselt. Oluline on julgustada kõiki neid asju
proovima (riskides, et vahel mõni asi ei tööta), sest teoreetiline "õhkuõppimine" ei jää
külge.
PAAR MÕTET VAHEPALANA. Tahvelarvutite soetamisel koolile on vaja arvestada
laadimiskapi ja inimese tööajaga, kes neid tahvleid puhastab, laeb alla tarkvara jne.
Tasulise tarkvara puhul on vaja juhtkonna kooskõlastust ning krediitkaardi olemasolu,
kuid summad on iseenesest väikesed – paar eurot rakendusprogrammi eest, mida saab
alla laadida vähemalt tervele klassikomplektile tahvelarvutitele. Ja eriti muutuste alguses on vajalik haridustehnoloogi pidev kohalolu ja tehniline tugi tekkivate probleemide
kiireks lahendamiseks. Mis tahes tehnikahanke korraldamisel on kindlasti mõistlik hanketingimustele lisada tasuta koolituse vajadus. Tahvelarvutite soetamisel oleks hea, kui
kõikidel õpetajatel oleks töövahendina olemas ka isiklik tahvelarvuti tundide ettevalmistamiseks ning loodud materjalide töökindluse kontrolliks.

Kui saabus september, tuli õpetajatel pea ees vette hüpata, sest tunnid algasid, kuigi
kogu mööbel ei olnud veel kohale jõudnud, osa tehnikat ei töötanud ning paari esimese
nädala põhjalikult ettevalmistatud tundide ülesehitus keerdus pea peale. See mõjutas
tõsiselt õpetajate motivatsiooni, kuid uus õppekeskkond tõstis samas laste meeleolu
ja tegutsemislusti. Tundus, et nii mõnegi arvates oli avatud Hansa kooli mängumaa
4.–6. klassidele. Läks vähemalt paar kuud, mis sisaldas mööblikoguse mõningast
vähendamist ja õpilaste järjekindlat korralekutsumist, et lapsed mõistaksid korra vajadust ka uuendatud õpperuumis. Õppevahendid hakkasid leidma omi kohti, kus nad
püsisid eesmärgipäraselt ja/või kus neid liigutati lähtuvalt õppe-eesmärkidest. Koordinaatorina oli mul oluline viibida kohapeal, arutada õpetajate ja juhtkonnaga, kuidas
paigutada mööblit nii, et nendest asjadest oleks kasu, mitte kahju, ja aidata mööblit
paika sättida. Näiteks selgus ka vähemalt tol hetkel, et mõnedki mööblitükid (nt pehmed kott-toolid) sobivad kasutamiseks pigem suurematele klassidele.
PAAR MÕTET VAHEPALANA. Ruumide renoveerimisel peaks määrama kõigi tööde
lõpptähtajaks paar nädalat enne kooli algust. Kui õpetajad tulevad puhkuselt, toimuksid
nädala jooksul koolitused ning jääks veel aega uue ruumiga kohaneda, õppida jne. Võimalik, et õpetajatega peaks kokku leppima nende puhkuse lühendamise ning nad võiksid
arvestada pikema puhkusega järgmisel suvel. Ruumide planeerimisel peab avatud ruumis olema ka ühine ruum õpetajatele, kus on kõigil töökohad ning kus saaks ühistunde
kavandada ja suhelda. Tundide ettevalmistamiseks on vaja lisaaega (eriti esimesel aastal), ja see tuleks tööaja ning tunniplaani sisse arvestada.
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ROLLI MUUTUS – KOORDINAATOR JA
ÕPETAJA
Selleks et lisada veenvust oma koordineerimistööle nii enda kui ka teiste jaoks ja
kogeda, milline avatud ruumis õpetamine ikkagi välja näeb, mängis juhus mulle kätte
võimaluse proovida kahe kuu jooksul loodusõpetuse õpetamist ühele klassile. Üks
asi on käia koolis pärastlõunal või õhtupoolikul ja suhelda õpetajatega, teine asi on
ise tunde ette valmistada ja anda. Ühelt poolt mõtlesin, et lastele tähendab see ühe
kooliaasta sees kokku kolme õpetajaga kohanemist, kuid kolmanda õpetaja varajane
kaasamine loodetavasti leevendab seda mureküsimust. Enamiku enda ettevalmistatud
tundidest äraandnuna võin öelda, et oli tunde, mille järel süda hüppas rõõmust, ja oli
ka olukordi, kui kirusin õpetajaametit ja enda oskuseid maapõhja. Tajusin taas, kui
erinev on igas klassis valitsev õhustik. Kui kaks klassi kokku panna, siis lööb see õhustiku segi ning "jama on rohkem kui rubla eest!" (loe ka Hansa kooli õpetajate pikemat
lugu "Oleme asunud väga põnevale teekonnale").
Praeguseks on avatud ruumis õppetegevus toimunud pisut vähem kui pool aastat. Pisiasjad on hakanud korda saama, tehnika suuremas osas töötab. Õpetajad ja lapsed ja
ka asjad on ruumidega kohanenud. Välja hakkavad kooruma uued vajadused, kuidas
õppekorraldust parandada. Näiteks on tekkinud vajadus hoopis eripedagoogilise koolituse järele. Samuti on päevakorral praktiliste nippide läbimõtlemine matemaatikas ja
selle rakendamine loodusõpetuses – selle kõigega saab koordinaator aidata. Üha paremini joonistuvad välja vajadused tunniplaani osas, millega saab edukalt aidata kooli
juhtkond. Ma arvan, et avatud ruumi võlu tuleb ilmsiks eelkõige siis, kui on koos sama
lennu paralleelklassid, ja eelkõige aines, mida on nädala jooksul mitu tundi. Kui lapsed
õpivad samal ajal veel teisi aineid, tingib see õpetajate tihedama koostöö.

KOKKUVÕTTEKS
Milliste seinte vastu saab avatud ruumis joosta?
Seinu saab tekitada igasuguseid ja igale poole – ainete vahele, aja ja raha vahele, õpetajate vahele, õpetajate ja laste vahele, õpetajate ja kooli juhtkonna vahele, kooli ja
kohaliku omavalitsuse vahele, õppemeetodite vahele (nt digi- vs. mittedigi-) jne. Siiski
arvan, et kõige paksema seina saab ehitada inimese enda sisse – kas ma tahan, saan,
jaksan muutuste või uuendustega kaasa minna? Ja kus tuleb minul sein ette, millest
ma ei ole nõus läbi minema? Kahtlustan, et mida pehmem on olnud eelnev mugavustsoon, seda paksem on müür uuenduste juures enda sees. Ja vahel võib olla valmisolek
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midagi muuta väga suur, kuid tegelikkus mõjub sellise šokina, et tahe uuendustega
päriselus edasi minna asendub sooviga põgeneda minevikku. Siis saab taas olla juhtkonna kõrval koordinaator see, kes püüab kuulata, aitab sõnastada emotsioone ning
otsib lahendusi.
Praeguse kogemuse põhjal tundub mulle ideaalse võimalusena avatud ruumi kui terviku kasutamine algklassides. Teise kooliastmesse sobib avatud ruum sellisel kujul,
nagu see praegu Hansa koolis tasapisi edasi areneb, väga hästi. Eelkõige oleks vaja aega!
Tunnistan ausalt, et ka mina olen sellest üheksast kuust koordineerimisest ning kahest
kuust õpetamisest pisut väsinud, aga teised õpetajad lähevad ja annavad tunde edasi …
Samas olen südamest rõõmus, et sain seda kõike ka ise läbi teha – tunnen, et olen väga
palju õppinud ja arenenud ja seda mitte lihtsalt suusoojaks öelduna.
Tartu ülikoolil on väga vedanud, et Hansa kool on üks innovatsioonikoolide võrgustiku kool – seda tiitlit väärivad nii õpetajad, juhtkond kui ka kogu koolipere. Nägin
oma silmaga, kui palju sunnib taoline muutus arutlema ja vaidlema õpetamise üle nii
kitsamas kui ka laiemas plaanis. See on suur väärtus, sest fikseeritud ruumis kipuvad
ka mõtted olema fikseeritud.

Esimesed kogemused tandemõppest: "Haakume kolleegiga poolelt sõnalt, oleme nagu "ema ja poeg"."
Foto: Tartu Hansa kool
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OLEME ASUNUD VÄGA
PÕNEVALE TEEKONNALE
Merike Kilk, Mario Mäeots, Diana Annast, Triin Ojaste, Katrin Sild,
Rael Tenson, Stefi Tomp, Tartu Hansa kooli õpetajad
Teadmatus, põnevus, ärevus, pettumus, murelikkus, imestus, hingerahu, rõõm – neid
ja teisi tundmusi leiab päevikumärkmetest, mille on töö kõrvalt kirja pannud Tartu
Hansa kooli avatud ruumis töötavad loodusõpetuse õpetajad Merike Kilk ja Mario
Mäeots ning matemaatika õpetajad Diana Annast, Triin Ojaste, Katrin Sild, Rael Tenson ja Stefi Tomp.

EELLUGU
KEVADSUVI 2014

TULUKEse projektis osalemine. Ahvatlev võimalus katsetada õppijakesksemat õpikäsitust sobilikuks renoveeritud õppekeskkonnas – põnev ja kauge unistus. Igas õpetajas
on soov olla loov, arenev ja uuendusmeelne, pakkuda oma õpilastele parimat, kasutada
töös nüüdisaegseid võimalusi ja teha seda kenas keskkonnas.
SEPTEMBER 2014

Algas uus kooliaasta, kooli õpetajaskond keskendub LP-mudeli rakendamisele (projekti TULUKE 2. osa). Avatud õpperuumi planeeritakse kahte kooli, aga liiguvad
jutud, et raha jagub tõenäoliselt vaid ühele. Meie ootused ei ole liiga suured, keskendume igapäevatööle. Avatud õpperuum on veel ähmaste piirjoontega tulevik.
NOVEMBER 2014

Haridusosakond korraldab õppereisi Oulusse, et saada rohkem infot sealsetest uutest
õppekeskkondadest ja neis kasutatavatest metoodikatest. Soome sõidavad peamiselt
koolijuhid, Hansa koolist kuulub rühma ka 4 õpetajat, samuti Veeriku ja Variku koolist. Õppekäik Soome annab ideid ja selgema teadmise, et keskkonda muutes saame
palju uusi võimalusi õppetöö korraldamiseks. Oleme midagi innustavat kogenud ja
püüame kohe üht-teist igapäevatöös rakendada.
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DETSEMBER 2014

Avatud õppemaastik rajatakse projekti raames ainult ühte kooli ja ehitustehnilistel
põhjustel valiti Tartu Hansa kool. Ajurünnak teemal, kuidas võiks uuel sügisel välja
näha renoveeritava hooneosa ruumikujundus, muudab olukorra meie kõigi jaoks
reaalsuseks. Tunneme, et peame hakkama otsustama asjade üle, mille osas meil puudub selge pilt, mida meilt oodatakse ja mida me ise täpselt tahame. Tajume esimest
korda ebakindlust ja ärevust, et mis sellest asjast ikka saab, kuidas see välja tuleb.
JAANUAR 2015

Üha sagedamini on meie peades mõtted ja juttudes küsimused – mida ja kuidas me
muudame sisulises õppetöös? Otsime internetist, leiame hulgaliselt infot raskustest
avatud õpperuumis – see ei lisa optimismi ega anna ka selgust, kuidas edasi tegutseda.
Kuulsime Soomes ja usume ise, et on võimalik pakkuda õppimiseks uusi, haaravamaid
ja õpilasega rohkem arvestavaid võimalusi, aga kuidas seda teha?
VEEBRUAR 2015

Istume koos ja arutame, aga igaühel meist on omad ettekujutused, ootused ja hirmud.
Tunneme, et me ei liigu edasi, sest ei suuda jõuda kokkuleppele, kuidas edasi minna.
Tahaksime rääkida inimestega, kes sellist mudelit päriselt on rakendanud. Otsime tuge
haridusuuenduskeskusest, käime sealsetes õppeklassides, sõlmime koostöölepingu.
Meie meeskonnaga liitub konsultandina Piret Pungas-Kohv. Tehniliste lahenduste
valimiseks külastame Tallinnas Mektory ja HITSA nutiklasse. Ideid on palju, aga selgust veel ei ole.
MÄRTS 2015

Tehnika on valitud, ala projekteerimine lõppenud, ehitushange välja kuulutatud. Üha
tähtsamaks on muutunud keskendumine sisule ja üha rohkem on õhus küsimärke,
kuidas on kõige mõistlikum toimetada. Palju kulub aega rääkimisele, aga arengut justkui pole. (Tagantjärele võib öelda, et see oli vajalik settimise periood.) Uue õppeaasta
töökoormused ja uue õppeala meeskond täpsustub (koormuste jagamise periood).
APRILL 2015

Neljaliikmelisel rühmal avaneb võimalus minna Islandile vaatama, kuidas sealsetes
koolides avatud õppemaastikul õppetööd tehakse. See annab lootuse saada kindlust
ja selgust, kuidas tegutseda. Üritame end võimalikult põhjalikult ette valmistada, et
oskaksime küsida ja tähele panna kõike seda, milles end Eestis ebakindlalt tunneme.
MAI 2015

Kolm õpetajat ja koordinaator käivad Islandil ning tulevad tagasi oluliselt selginenud
tunnete ja rahulikuma pilguga. See, mida nad nägid, ei olnud midagi ebareaalset,
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tundus igati teostatav ja saadud info andis julgust edasi tegutseda. Ometi kogeme,
et midagi terviklikult kirja panna on väga raske. Erinev elukogemus, õpetaja käekiri,
koostöökogemus ja -oskus – pingeid on õhus piisavalt. Oleks olemas reaalne ruum ja
tehnika, siis oskaks paremini ette kujutada ...
JUUNI 2015

Moodustame väikesed rühmad, kes kavandavad esimese paari nädala tunnid ja koostöö. Arutame koos ja anname üksteisele nõu. Paneme paika, et keskendume esmalt
ühe klassiastme õpetajate koostööle või tandemõppele, kuidas kellelgi võimalik. Matemaatikas on näiteks kõigi viiendate klasside õpilased korraga tunnis ja neid õpetavad
neli õpetajat, aga loodusainetes on korraga tunnis kaks klassi ja kaks õpetajat.
JUULI 2015

Kohtume ja tunneme, et oleme saanud paisu tagant lahti. Paljud paarid või väikesed rühmad on oma esimesed kaks nädalat üsna detailselt paika pannud ja valmis
augustis tööle asuma. Teised saavad kuuldust innustust ja kohtuvad omal algatusel
veel hiljemgi. Leiame sisemise rahu ja kindluse, et küll me saame hakkama. Anname
endale aru, et kogu õppeaastat ette valmistada ei ole mõtet, sest eeldatavasti saame juba
esimeste nädalatega palju kogemusi, mida ja kuidas paremini teha. Otsustame nüüd
puhata ja augusti keskpaigas uue hooga alustada.

TEGELIKKUS
AUGUST 2015

Ehitaja lubas oma töö lõpetada augusti alguseks, et tehnika ja mööbli saaks augusti
keskel paika tõsta. Kooli IT-juhi puhkus lõppeb augusti alguses, et ta jõuaks uued
seadmed seadistada ja endale selgeks teha ning viimasel kümnel augustipäeval õpetajaid koolitada. Tegelikult saabub esimene osa mööblist augusti viimasel päeval. Projektoreid, seadmekappe ja arvuteid ei saa paigaldada enne tahvelkappide ja õpetajalaudade saabumist. Õppetöö avatud ruumis algab "krihvli ja tahvliga".
01.09. TEISIPÄEV

Kogu koolipere kogunes avatud õppealale, et koos alustada uut õppeaastat. Imetlemist jagus, sest 37 aastat vanas hoones on see esimene nüüdisaegselt renoveeritud osa.
Rõõmsavärviline kujundus ja uued lauad-toolid on piisavad elevuse tekitajad.
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02.09. KOLMAPÄEV

Igal klassil on täna paaristund avatud alal. Enne neid tunde toimub sissejuhatav kogunemine aulas, kus selgitatakse avatud alal kehtivaid uusi nõudeid ja nende vajalikkust.
Oleme avatud alal jalanõudeta.
Avatud ruumis me ei söö ja ei joo.
Avatud ruumis me ei jookse.
Tunnid on mängulised ja eesmärgiks on nii ala kui ka inimestega tutvumine. Paljud
õpilased ja õpetajad kohtuvad esimest korda. Neljandatel klassidel on kõik õpetajad
uued, aga ka viiendates ja kuuendates klassides on uusi õpetajaid-õpilasi.
03.09. NELJAPÄEV

Meid hoiab põnevil ootus, et kohe-kohe saabub puuduv mööbel ja saab töökorda tehnika, siis saame uusi võimalusi katsetama ja suvel ettevalmistatud tunde andma hakata.
Õpetajate töölaudu ei ole veel ja õpilaste laudu-toole on terve klassi jagu puudu. Alguses on tunne, et need on kuidagi valesti ruumidesse paigutatud ja seepärast tassime
neid pidevalt ühest kohast teise.
Ruumid avatud alal ei ole ära jagatud, paindlik ruumide vahetamine on üks avatud
ala mõte. Meile on antud vabad käed ise otsustada, kus keegi oma tundi annab ja töö
käigus parim paigutus paika sättida. Selgub, et me ei ole selliseks vabaduseks valmis.
Oleme oma raamides (klassiruumis) harjunud end kindlalt tundma, ruumide vahetamine osutub mõnikord ületamatuks takistuseks. Uskumatult palju tõkkeid on meie
mõtlemises, eriti raske on märgata, et ka minu mõtetes on mustreid, mis takistavad
mul teisi mõista või nendega koostööd teha.
04.09. REEDE

Esimesed muusikatunnid on toimunud ja teame nüüd, et hirm teisi muusika ja laulmisega segada on asjatu, sest läbi suletud voldikseina ei kosta peaaegu midagi. Ülesandeid iseseisvalt lahendades või pilti joonistades on hoopis mõnus kuulata teisest ruumiosast kostvat muusikat. Palju sõltub suhtumisest: joonistame vaikselt, siis kuuleme
ka seda ilusat muusikat – see häälestab õppurid töisesse meeleollu.
Esimene nädal on möödas. Tuli ette segadust ruumidega, häiris elementaarsetegi
vahendite puudumine (piisav arv laudu-toole, töötavad projektorid, muust rääkimata), rõhub kerge pettumus, et tehtud plaanid on vett vedama läinud, ja teadmatus,
millal kõik korda saab.
Esimesed päevad uuel õppemaastikul on olnud väsitavad, kuid samas põnevad. Kõik
on uus ja harjumine võtab aega. Huvitav, mis edasi saama hakkab …
69

07.09. ESMASPÄEV

Esimesed neljanda ja viienda klassi loodusõpetuse tunnid, kasutame tandemõpet –
kaks õpetajat ja kahe klassi jagu õpilasi. Tööd juhime vaheldumisi ja tegevus on jaotunud kogu vabale osale avatud alast, õppetöö toimub praktiliste tegevustena ja rühmades.
Õpetajate esimesed kogemused ja emotsioonid on sellised.
Ruum toetab metoodikat, mida olen varemgi kasutanud, lõpuks ometi ei tunne
ma, et tungin kellegi teise ruumi ja segan.
Õpilased õpetavad üksteist, osa rühmi töötab väga asjalikult, teised vajavad suunamist, mõni ei suuda endale üldse kaaslasi ja tööd leida.
Me haakume kolleegiga poolelt sõnalt, me oleme nagu "ema ja poeg", ma olen
täna nii palju uut õppinud.
Vajame piisavalt kohti katsevahendite valmis panemiseks. Kahe klassi peale oli
vaid ühe klassi mööbel, toolegi jagus vaid pooltele. Õnneks on vaibaga põrandal
mõnus ka lihtsalt maas istuda.
Jagasime rühmadesse 2 õpilast a-klassist ja 2 õpilast b-klassist, selline jaotamine
probleeme ei tekitanud. Õpilased said enamasti oma ülesandega hakkama.
Mina olin mitu korda tunnis kerges paanikas. Mul on küll tugev hääl, aga üle
kahe klassi jääb nõrgaks. Nad lihtsalt ei kuulnud mind. Kui kolleeg üle klassi
hõiskas, jäid kohe kõik vakka. Lapsed ei suuda veel minu häält üldises suminas
oluliseks pidada. 48 last on ikka hoopis teine asi hallata kui 24, mikrofonid
oleks abiks (mikrofonid on juba olemas, aga süsteem ei ole veel seadistatud).
Võtsime kasutusele mürafoori. Alguses andis see loodetust vastupidise efekti,
nimelt hakati meelega kõva häält tegema, et foor üürgama hakkaks. Foorile
lähemal olevad rühmad aga jälgisid foori tähelepanelikult.
Õpilased märkisid, et õpetajad olid ägedad ja tund oli äge.
08.09. TEISIPÄEV

Õpilased naudivad olemasolevat mööblit, reguleeritavaid toole tõstetakse tunni jooksul korduvalt üles ja alla, mõnus on nendega ka keerutada ja veidi sõitagi. Õpetajad
varuvad kannatust, aga tunnevad muret, kas see ikka ükskord otsa ka saab. (Umbes kuu
pärast ei viitsita enam eriti toolidega mängida.) Katsetame laudade paigutusi, kuidas
erinevate tegevuste juures neid kõige paremini kasutada.
Rühmatöödes on klassi peale 3–4 õpilast, kes ei osale õppetöös aktiivselt, nad lihtsalt
käivad rühmaga kaasas ja kuulavad. Võib-olla vajavad nad veel õpperuumiga kohanemiseks aega. Lapsed ei halda veel suurt ruumi ja vabalt asetsevat mööblit. Üks poiss
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seisab oma rühmast eemal ja kui õpetaja palub tal enda rühma juurde istuda, siis ta
ütleb, et tal pole kuhugi istuda, kuigi vabu istumiskohti on piisavalt.
Üks poiss läheb närvi, hakkab asju loopima ja rühmakaaslasi süüdistama. Palume tal
rääkida, mis talle ei meeldi ja kuidas ta sooviks järgmises tunnis tööd teha. Selgub, et
tema tahaks, et kõik oleks väga hästi ja korras, aga rühmakaaslaste tööstiil ja tulemused
ei rahulda teda. Ta soovib töötada üksi. Kui pakume talle variandi töötada kahekesi
ja edaspidi proovida kolmekesi, et rühmatööoskusi arendada, on poiss sellega nõus.
Järgmisel tunnil töötab ta väga hästi koos enda valitud paarilisega. Vaatame, mis edasi
saab …
09.09. KOLMAPÄEV

Osa projektoreid ja telereid oleme tööle saanud, aga puutetundlikkuse funktsiooni
ei saa kasutada, sest tahvleid ei saa liikumatuks fikseerida. IT-juht on tööga nii ülekoormatud, et meie koolitamiseks tal energiat ei jagu. Kooli juhtkond otsib abijõudu
– haridustehnoloogi. Seni peame oma tarkuse ja katsetamise najal uusi asju kasutama
õppima, see võtab palju aega ja tunneme end mõnel hetkel abitult.
Katsetame ühiseid matemaatikatunde, viiendate klassidega on see täiesti võimalik,
kuigi kogeme, et ei oska kõiki asjaolusid ette näha. Neljandate kalsside tandemõpe
matemaatikas kukub aga kolinal läbi, sest planeeritud tehnilised vahendid lakkavad
ootamatult töötamast ja orienteerume kiiresti tavatunnile ümber. Tahvel ja töövihik
päästavad meid halvimast.
10.09. NELJAPÄEV

Oleme veidi kohanenud ja asume järgmisi nädalaid ette valmistama. Nüüd reaalses
keskkonnas oskame pöörata rohkem tähelepanu neile nüanssidele, mis varem ei tundunud olulised: logistika, vahendite paiknemine, nende jagamine, õpilaste liikumine
jne. Otsustame, et uusi metoodilisi võtteid katsetame alguses neis kooslustes, kellega
koostöö paremini sujub, küll saame hiljem edasi areneda. Vajame ju positiivseid kogemusi, et raskustega toime tulla.
11.09. REEDE

Hommikul tervitavad avatud maastikule jõudjaid ühisalal 96 eri värvi tumbat. Esmalt
ehmatab õpilaste aktiivsus meid ära, neist kuupidest on vaja ehitada kõike – torne,
saari, kindlusi … Päeva lõpus otsime kõikvõimalikke mõtteid, kuidas see "ehitusmaastik" muuta mõistlikuks õppemaastikuks. Kujundame rühmatööde pesad ja osa tumbasid paigutame teistesse ruumiosadesse.
Tundub, et tööpäevad ei tahagi lõppeda. Lisaks õppetundide andmisele tuleb tegeleda ruumi korraldamisega ja uusi tunde ette valmistada, teeme seda nii koolis kui ka
kodus. Kodust peame sageli hiliste õhtutundideni sidet meili teel või Skype’i vahendusel.
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14.–18.09

Viiendad ja kuuendad klassid hakkavad ruumiga harjuma ja uute meetodite kasutamine annab positiivset tagasisidet. Muidugi on neidki tunde, mille lõpus tunneme
õpetajatena, et tänase väljakutsega ei tulnud me veel endale rõõmu pakkuvalt toime,
aga siiski asi toimib. Samas on neljandate klassidega kohati tunne, et algne rahutus
kipub pöörasusega asenduma. Lohutuseks kuuleme, et see ei ole nii ainult avatud
maastikul, vaid ka tavaklassiruumides. Klassiõpetaja käe alt aineõpetusele üle läinud
õpilased on uue olukorraga mõnevõrra kohanenud ja asunud piire kompama.
iPadid on töökorda saanud. Ühes tunnis hakkab arvuti hiirekursor vibreerima ja filmi
näitamine ei õnnestu. Õpetaja tormab iPade tooma. Tassib 20 iPadi klassi, aga selle
ajaga on õpilased hiire korda teinud. Kuid mõte juba töötab uues situatsioonis ja iPadid leiavad kasutust.
Nädala sees lisanduvad diivanid, otsime neile mitu päeva parimaid asukohti, kohati on
tunne, et mööbel hakkab juba olemist segama. Teame, et mööblit on veel lisandumas.
Lapsed võtavad uued mõnusad istekohad omaks ja nii mõnigi eelistab nüüd tunnis
istuda hoopis diivanil. Meil õpetajatena tuleb sellega harjuda ja uskuda, et ka diivanil
istuja võib sama hästi õppida kui toolil istuja.
Õpetajatena loodame, et üsna peatselt saame planeeritud töörütmi juurde minna ja
kahe nädala tunnid üldises plaanis korraga valmis teha, mitte igal õhtul järgmist päeva
koos ette valmistada. Tööpäevad kipuvad kurnavalt pikaks kujunema. Meil on võimalik olla tulemuslikumad, kui õpime paremini tööd jagama ja teineteist usaldama.
21.–25.09

Mööblit tekib pidevalt juurde, aga õpetajate lauad ja osa õpilaste laudu on ikka veel
puudu. Me ei ole saanud mööblit siiani veel mõtestatult paigutada, ja segadus häirib
tööd. Lapsed ei saa aru, kuhu nad peavad minema ja kuhu võib minna. Tahaks väga, et
ruumide sisustus saaks paika, et nn hädalahendused asenduksid päris mööbliga.
Märkame, et ei oska veel valida enne tundi parimaid viise ruumide otstarbekaks kasutamiseks, palju aega läheb õppekeskkonna korrastamisele.
Oleme kasutusele võtnud Islandilt saadud idee slaididest, mis näitavad soovitud
mööbli paigutust ruumis, et õpilased saaksid enne tundi selle valmis seada. Püüame
leida ühiskasutuses oleva ala mööblile paigutuse, mida ei oleks vaja pidevalt muuta,
peame saavutama stabiilsema ruumi.
Esialgu tundub, et üks kord nädalas on tore lastega praktilisi ülesandeid teha ka matemaatikas, oleme selleks päevaks valinud kolmapäeva, kui matemaatikas on paaristunnid. Tööd on küll väga palju, kuid ehk oskame varsti tööülesandeid võrdsemalt jagada
nii, et osa meist ei peaks enam poole ööni tunde ette valmistama, kuid hea tunni nimel
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võib ka seda juhtuda … Eks alguses kulubki rohkem aega. Tunda on pisukest meeleolu tõusu, esimesed selged õnnestumised uute metoodikate rakendamisel ja vahendite
kasutamisoskuse paranemine annab kindlustunnet.
28.09–02.10

September oli suur kohanemise kuu, õpilaste ind uue mööbli kõiki võimalusi katsetada
kipub aeg-ajalt õpetajate kannatust liialt proovile panema. Korrapidamise vajadus
on väga suur, eriti fantaasiarohkeid mänge suudavad luua neljandad klassid. Nende
vahetundides on vahel tunne, et isegi viiest õpetajast alal on vähe.
Saabuvad väikese ruumi töölaud ja toolid, lõpuks ometi on koht, kus õpetaja saab vaba
tunni ajal arvutis tööd teha.
Õpetajate päeval kogeme orienteerumismängus, et oleme iPadide ja QR-koodide
süsteemi kasutamisel teistest õpetajatest osavamad. Pikkadest öötundidest on midagi
kasu ka.
Oleme õppinud tegema omavahel koostööd. Kavandame esimest suurt nn karusselli,
kuhu on kaasatud kõik avatud ala õppeained. Teemaks valisime veemaailma viiendatele klassidele. Tahame seda tundi ka filmida, et saaksime haridusfestivalil külalistele
näidata. Väike kõhedus on sees, aga kunagi tuleb see esimene samm astuda. Seni oleme
ühe aine piires teinud tandemtunde ja klassiastme ühiseid tunde.
05.–09.10

Õnneks on meil nüüd abiks osalise koormusega haridustehnoloog, kes vajab veel veidi
aega oludega tutvumiseks ja kohanemiseks, aga meile annab see hingerahu. iPadides
on uusi programme, kuid kahjuks napib aega, et oskajatelt töö ajal nõu küsida. Tuleb
ise uurida, tuleb võtta seade nädalavahetuseks koju ja õppida. Tasuta tarkvaral on palju
reklaame ja kasutamise seisukohalt tihti suhteliselt vähe võimalusi. Kohati on tunne,
et nende uurimine võtab rohkem aega, kui kasutamisest saadav tulu seda väärib. Loodame, et haridustehnoloog suudab edaspidi meie aega säästa ja võtab programmide
võimaluste uurimise enda peale ning õpetab meile nende kasutamist.
Neljandatele klassile on 5–6-liikmelised rühmad liiga suured. Õpilased ei suuda otsustada, kes rühmas midagi teeb, ja kiputakse riidu minema. Rühmad tuleb paigutada
võimalikult eraldi pesadesse. Rühmadesse jagamine on tundide algul ikka paras tsirkus. Kuna füüsiline keskkond pole veel välja kujunenud, siis on keeruline nii meil kui
ka õpilastel aru saada, kui suur rühm on kõige otstarbekam ja kuhu rühmad tööle
panna. Viime kättpidi õpilasi kohale ja see raiskab tunnist palju aega.
Tuleb valmis olla ka raamist väljumiseks. Üks noormees kükitab laua all. Kui õpetaja
küsib, mida ta seal teeb, siis laps ainult torutab huuli. Seepeale läheb ka õpetaja laua
alla ja üritab temaga koos peitupugenud jänest mängida. See enam poisile ei meeldi ja
ta otsustab oma rühma juurde tagasi minna.
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12.–15.10

Koos tunde andes avastame uusi võimalusi, saame üksteiselt õppida ja üksteist täiendada, hakkame seda juba nautima. Probleemide tekkides ei ole me üksi, vaid saame
koos lahendusi otsida. Korraldame veeteemalise "karusselli", kus õpilastel on erinevad ülesanded matemaatika, kunsti-, muusika- ja loodusõpetuse lõimimiseks. Paljud
avatud õpperuumi võimalused on ära proovitud, koos katsetatud ja leitud enda jaoks
kõige sobivamad lahendused.
Õppetöö edeneb jõudsalt. Meie suurimaks probleemiks on neljandad klassid, kellega
on uuel õppemaastikul kõige rohkem probleeme. Nad ei tule toime enda kontrollimisega ja veel vähem paaris või rühmas töötamisega.
Kasutame tööjuhendite juures iPade, nii saab igaüks filmilõiku soovi korral üle vaadata. Õpilastel on kaasas enda kõrvaklapid, see annab võimaluse teisi segamata oma
tööd teha.
Lõpuks on kohale jõudnud suurem osa mööblist ja me näeme, et sellistes oludes ei
suuda me töömeeleolu tagada. Õpilastel on tihti tunne, et nad on saabunud lõbustusparki. Raske on tundi alustada ja õpilaste tähelepanu tunni tegevusele suunata.
Arutame ja teeme valiku, et osa diivaneid viime vähemalt ajutiselt raamatukokku. Astmestikele ja suhtlusnurkadele otsime päevast päeva paremaid (ohutumaid) asukohti,
sest ahvatlus ronida on nii suur, et keelamine ei mõju. Tunneme jõuetust, õnneks tuleb
vaheaeg ja saame veidi taastuda.
19.–23.10

Ongi käes esimene suurem kogemuste jagamise aeg – Tartu esimene haridusfestival.
Oleme valmis teistele kogemusi jagama ja meil kõigil on võimalus osa saada islandlaste
avatud ruumi loengutest. Nüüd praktikutena oskame nende ettekandeid uue nurga
alt kuulata ja neist vajalikku meelde jätta. Huvilisi on palju, saame rohkelt tunnustust
ja innustavat tagasisidet. Meie külalistelt levib info nagu kulutuli ühest Eesti äärest
teise ja järgmise kahe kuu jooksul pole nädalat (päeva), mil meie avatud ruumis ei käi
huvilisi. Kui meile endile tundub, et me ei tee veel midagi erilist ja seegi ei tule teab
mis hästi välja, siis kõrvaltvaatajad jagavad meile tunnustust ja see kiitus annab jõudu.
26.–30.10

Oleme tagasi argipäevas. Nüüd juba kindlamalt ja teadlikumalt otsime võimalusi
kasutada tahvelarvuteid ja telereid, teha rühmatöid mitme klassiga eri ainetes. Koostöö
kolleegidega on tunduvalt sujuvamaks muutunud.
Esimese kooliastme õpilaste uue alaga harjutamiseks on neil võimalus käia neljapäeviti kahe tunni kaupa avatud alal katsetamas. Muigega märkame, et nende klasside
õpetajad kogevad samu teravaid emotsioone, mis iseloomustasid meie koostööoskusi
74

UUENDUSLIK KOOLIDISAIN KUI HARIDUSMUUTUSTE KIIRENDI

septembris. Oleme arenenud ja see on vist loomulik, et iseenesest mõistetavat ei ole
uutes oludes midagi.
02.–06.11

Meile sobib spontaansus ja me ei karda katsetada. Oleme paindlikud ja korraldame
oma töö kiiresti ümber järsku tekkinud ideedega sobivalt. Õpilased haakuvad väga
kiiresti ja rõõmuga, kui ka neid kaasata tunni kavandamisse.
Näiteks selgitame õpilastele, et on jäätmenädal ja leiame üheskoos, et ka meie peaksime andma oma panuse jäätmete vähendamiseks. Vähim, mida me tunnis teha saame,
on õppida, miks peab jäätmeid vähendama ja kuidas seda teha saab. Suureks abiks
on Ott Sepa õppefilmid. Valmivad reklaamplakatid. Viiendad klassid teevad aga prügikogumiskunsti (Trash Art), "kokkukorjatud" prügist valmivad skulptuurid. Lapsed
peavad väga lugu sellest, kui nende töid eksponeeritakse.
Märkame, et esimene uudsuse võlu hakkab taanduma, osa lapsi ei taha enam praktilistes tegevustes kaasa teha, mängudest hakatakse tüdinema. Peame oma tegevuste
vorme uuendama, iga hea asi tüütab ära, kui seda saab liiga palju. Järgmise sammuna
püüame rohkem matemaatikat ja loodusõpetust lõimida. Samas on võib-olla asi ka
selles, et õpilane on pisut laisk ja talle ei meeldi tema aktiivsust eeldavad ülesanded,
kus peab pingutama.
09.–13.11

Töö tegevuspesades on omaks võetud, iga klass töötab kuues pesas, igas pesas on oma
tööülesanne. Kui tööülesanne on täidetud, liigutakse järgmisse pessa. Iga rühm alustab
erineva pesa juurest. Tore on vaadata, kuidas üksteist abistatakse. Rühm, kes on pesas
ülesande juba lahendanud, annab hea meelega järgmistele juhtnööre. Pesades kasutame mitmesuguseid avatud ruumi tehnilisi ja sisekujunduslikke võimalusi. See teeb
õpilastele tööülesanded huvitavamaks.
Rõõmu avatud õpperuumis töötamisest varjutavad probleemse käitumisega õpilased,
kes suudavad mõnikord kogu kavandatud tunni ära rikkuda, eriti olukorras, kus tunnis ei ole mitut õpetajat korraga. Probleeme on ennekõike neljandate klasside õpilastega, mõne õpilase ägestumist õpetajad lausa kardavad. Kaasava hariduse väljakutsed
on keerulised igas õppekeskkonnas. Peame otsima viise, kuidas selliste õpilastega paremini toime tulla.
16.–20.11

Paljud õpilased on uute oludega kohanenud. Nad mõistavad, et tunnis tuleb tööd teha
ka siis, kui õpetaja ei ole iga hetk tema kõrval ja teistega tegeleb. Paranenud on oskus
teha rühmas koostööd. Kui kellelgi tekib probleeme, siis üks õpetaja saab pikemalt
tegeleda selle rühmaga ja teine õpetaja viib tundi ülejäänutega edasi. Tundide andmise
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metoodika on muutunud mitmekülgsemaks ja kasutusel on rohkem tehnilisi vahendeid – see on muutnud õppetöö mitmekesisemaks ja õpilastele põnevamaks. Õpilased
on õppinud palju uusi oskusi: oma töö saatmist teistele rühmaliikmetele ja õpetajale,
Padleti kasutamist, iPadide korrektset kasutamist, multifilmi tegemist.
Õpetajatel on avatud ruumis võimalus õpilasi igas tunnis millegi uuega üllatada. Tunnid ei ole rutiinsed ja ruum pakub võimalusi avastamiseks ja uute oskuste õppimiseks.
23.–27.11

Korraldasime õpilastega vestlusringi, kus õpilased nimetasid avatud ruumis õppimise
positiivseid ja negatiivseid külgi. Vestlusringi alguses rääkisime õpilastele, et nii meie
kui ka nemad õpivad uues keskkonnas töötamist, seega on väga tähtis nende arvamus
ja ettepanekud. Õpilased olid enamasti positiivselt meelestatud, heatahtlikud ja tõid
palju näiteid. Väga tore oli see, et üksteist kuulati ja meie vestlusring oli rahulik ja väga
vajalik.
Õpilased on mõistnud, et avatud ruumis õpivad õpilased ise ja õpetaja aitab neid selle
juures. Paranenud on arusaamine, et tunnitööd tuleb hästi teha. Selleni jõudsime tänu
tunnitöö pildistamisele ja filmimisele, töö käigust filmide tegemisele, ettekannetele
tunni lõpus, tööde ülespanemisele seintele, enesehindamistele. (Õpilased peavad väga
hästi kinni hindamisjuhendist, pigem kipuvad endale ja oma rühmale kehvema hinde
panema.) Tunnitööd saadetakse õpetajale ja õpetajal on kõikide töödest ülevaade.
Paremaks on muutunud aja planeerimise oskus. Õpilased alustavad tunnitööd kiiremini. Osatakse juba ise endale sobiv töökoht valida (kui ei ole õpetaja poolt ette
antud). Tänu sellele, et meie käsutuses on nüüd rohkem ruumi, saame rühmi rohkem
hajutada ja korraldada paremini "karusselli", kus rühmad liiguvad ühe ülesande juurest teise juurde.
Mida kauem me avatud ruumis oleme töötanud, seda rohkem teadvustame, kui palju
on veel neid asju, mida me ei tea, ei oska, ei ole proovinud ... Oleme asunud väga
põnevale teekonnale, kus on veel palju õppida ja avastada. Kindlasti ei ole see lihtne
ja raskusteta, aga me liigume koos. Oleme õppinud rõõmustama väikeste asjade üle ja
julgeme tunnistada, et mõnikord ei saa me hästi hakkama, aga see kõik on õppimise
loomulik osa. Jõudu kõigile õppijatele!
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AVATUD ÕPPERUUM PANEB
KA ÕPETAJA ÕPPIJA ROLLI
Marika Vares, Tartu Hansa kooli õppejuht
2015/2016. õppeaasta on toonud Tartu Hansa koolile uue võimaluse – õpetamise ja
õppimise avatud õpperuumi tingimustes. Iga uus asi või olemise vorm vajab sellega
sõbraks saamiseks aega. Samas on sageli aeg just see, mida napib.
Et liikuda vastu uuele väljakutsele, otsustasime oma kooliperega, et me ei takerdu
võimalikesse hirmudesse (nt ebapiisavad teadmised ja kogemuse puudumine), vaid
lähtume avastusõppe põhimõtetest – kavandame parimat, mida oma teadmiste põhjal
suudame, ning analüüsime tehtut, et edaspidi tegutseda teadlikumalt ja professionaalsemalt. Kiiresti muutuv maailm seab meie ette tähtsa eesmärgi valmistada ette leidlikke, paindlikke ja ennastjuhtivaid õpilasi. Sellest eesmärgist lähtuvalt peab ka kool
olema valmis uutmoodi tegutsema.
Teadmine, et uut luues on lubatud eksida ja uut alles avastada, võttis pingeid vähemaks.

2015. aasta kevadel olid meile teada järgmised
tingimused, millega tuli arvestada:
avatud õpperuumi alal tuleb hakata õpetama ja saab seda teha alates
1. septembrist;
esimesed õpilased on teise kooliastme tüdrukud ja poisid;
eelistatud õppeained, mida avatud alal õpetama hakatakse, on matemaatika
(igas 4.–6. klassis 5 ainetundi nädalas) ja loodusõpetus (igas 4.–5. klassis 2 ja
6. klassis 3 ainetundi nädalas);
kevadeks olid juba kavandatud õpetajate koormused uueks õppeaastaks, mistõttu ei tulnud kõne alla arutelu, kes õpetajatest soovib hakata õpetama uusi
avastusi pakkuvates tingimustes.
Väljavalituteks osutusid teise kooliastme matemaatika ja loodusõpetuse õpetajad (õpetajad, kes küll üksteist teadsid, kuid tegelikult väga hästi ei tundnud!).
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Ettevalmistuseks jäi napp kevadine aeg, mil õpetajate tähelepanu oli suuresti koondunud ka õppeaasta lõpetamisele ja põhikooli eksamitele. Siiski leidsime päris palju
aega aruteludeks ja kavandamiseks. Kolm õpetajat said viibida nädala Islandil, et
näha koole, mis juba töötavad avatud ruumi põhimõttel. Külastati koolitunde, räägiti Islandi kolleegidega. Julgust uue ülesandega toimetulekuks, milleks esialgu võib
kuluda rohkem aega kui tavapäraseks tundide ettevalmistuseks, andis õpetajatele see,
et nende tunnikoormust sai veidi vähendada.
Otsustasime, et teise kooliastme matemaatika ja loodusõpetusega proovime lõimida
osaliselt ka kunsti- ja muusikaõpetust (see tähendab, et teemad, mis nõuavad eritingimusi, võib läbi võtta kunsti- või muusikaklassis), sest on palju teemasid, mida saab
käsitleda kõigis neis õppeainetes, aga erinevate vaatenurkade alt. Arutasime, et säärane
lähenemine hoiaks õpetajate aega kokku, annaks lastele võimaluse kogeda, et õppeainete vahel on palju seoseid ja ühes õppeaines alustatud teemaga on võimalik jõuda
väga sügavate ja laialdaste teadmiste omandamiseni.

Jõudsime järeldusele, et avatud õpperuumis saavad
õpetajad oma tööd vastavalt olukorrale või vajadusele
ümber korraldada näiteks nii:
korraga paralleelklassidele tunde andvad õpetajad saavad teatud perioodil või
teema puhul jagada õpilased teisiti kui klassipõhiselt. Näiteks üks õpetaja valmistub väiksema seltskonna õpilastega võistluseks või olümpiaadiks või hoopis
selgitab osale lastest raskemat teemat, teine õpetaja teeb ülejäänutega tavapärast
tunnitööd;
õppetöö on kavandatud nn tegevuspesades, kus õpilased liiguvad ühest pesast
teise kas üksi või meeskonnana, ning õpetajad saavad juhendada ja suunata
neid, kes vajavad rohkem tähelepanu või tagasisidet;
ootamatus olukorras, näiteks kui üks õpetaja haigestub, saab temaga koos töötav õpetaja tööle rakendada korraga kaks klassitäit õpilasi, kuna töö on ühiselt
kavandatud. Vähetähtis pole seejuures ka asjaolu, et lapsed on enne harjutatud
ja harjunud töötama ühtse suure rühmana, ja paralleelklassi õpetaja on neile
tuttav.
Enne puhkusele minekut ja osaliselt ka puhkuse ajal kavandasid õpetajad oma tööd
uuel õppeaastal. Esialgu võeti suurema tähelepanu alla septembrikuu tunnid, koostati kahe esimese nädala täpsemad töökavad. Pärast suvepuhkust, kui avatud õppeala ruumid pakkusid juba selgemat pilti, millistes tingimustes 1. septembril töö lahti
läheb, selgus, et osa õppetöö jaoks vajalikust mööblist ja suurem osa tehnikast ei jõua
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kooliaasta alguseks kohale. Seega oli vaja kiiruga välja mõelda uued kavad, kuidas
õppetööd korraldada. Selline olukord ja teadmatus tõi kaasa pingeid, millega iga õpetaja pidi enamasti ise toime tulema. Tore oli märgata, et ühisele murele mindi vastu
ikka koos – ka uued tunnid kavandati üheskoos ja suures osas ka viidi läbi nn tandemõppena.

MILLEGA TULEB ARVESTADA JA MIS
KAVANDATUST MEIE KOOLIS TOIMIB?
Loodusõpetust on avatud alal väga mõnus õpetada. Õpetajad, kes septembris
alustasid, on ka varem koos töötanud ja samalaadset õpet praktiseerinud, kuid
mitte nii suurepärastes tingimustes. Paraku lahkus novembris töölt 6. klassi loodusõpetuse õpetaja ja tema asemele tuli leida uued inimesed, kes kiiresti kohanema pidid. Nende kohanemine alles kestab, kuid tööentusiasm on ilmselge.
Matemaatika õpetamine avatud alal ei tundu kõigile õpetajatele parim viis
selle raske aine jaoks. On küll tore aeg-ajalt aktiivõppe tegevustega toimetada,
kuid ettevaatlikuks teeb, kas lapsed ikka omandavad sedasi piisavalt põhjalikud teadmised. Küsimuseks on õpetaja jaoks see, kuidas hoida laste tähelepanu
matemaatika juures, kas kõikvõimalikud segavad võimalused (nt koolimööbliga
"mängimine", laste tähelepanu hajumine, kui nähtaval ja kuuldekaugusel on ka
teised klassid) mõjutavad õpilaste teadmiste omandamist ja kinnistumist.
Klassiõpetaja väljaõppega õpetajatel on veidi kergem teise eriala õpetajatega
koostööd kavandada.
Koostöö sujub hoogsamalt ja sisulisemalt neil, kes on varem kolleegidega rohkem sisulist koostööd teinud erinevate projektide raames.
Paaris- või tandemõppe puhul on oluline kolleegi usaldada, tunda ja teada, et
teineteist täiendatakse, ollakse kordamööda juhtõpetaja rollis (üks ei ole teise
abiõpetaja).
Suure tähtsusega on ka õpetaja isikuomadused, valmisolek ja julgus oma arvamusi ning seisukohti välja öelda. Usaldus ja üksteisest lugupidamine on väga
kaalukad väärtused.
Õpetajad kogevad töörõõmu – teatud olukordades nähakse juba aja kokkuhoidu, kuna on tekkinud usaldus, üksteisest poolelt sõnalt arusaamine ja teatud
tööjaotus.
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Olgugi et õppeaasta algusest on möödunud vaid mõni kuu, on õpetajad teinud suure hüppe edasi – tehakse üksteist toetavalt koostööd, osatakse üksteiselt
õppida, ollakse valmis aitama ja nõustama ka teisi kolleege, kes avatud alal (veel)
ei õpeta.
Kõik õpilased ei kohane ühtviisi hästi. Mõne õpilase jaoks tekitab segadust ja
peataolekut oma kindla koha puudumine, klassiruumi ebakorrapärasus või
seinte puudumine ning õpetajal kulub lisaenergiat (vahel napib ka oskusi) selliste probleemide ennetavaks märkamiseks või juba nendega tegelemiseks.
Ainealase ettevalmistuse juures tuleb suuremat tähelepanu pühendada ka õpilaste käitumisele. Kaasatud on tugimeeskonna liikmed, kellelt saavad abi nii
õpilased kui ka õpetajad.
Hoolega tuleb läbi mõelda vahetunni temaatika, kuna avatud alal kipub laste
loovus olema lennukam kui tavapärastes kasinates tingimustes. Korra tagamiseks tuleb läbi mõelda ka vahetunni tegevused, oluline on lastega koos kehtestatud reeglite järjekindel järgimine, vajadusel uute kokkulepete sõlmimine.
Tähtis on, et õpetajatel oleksid ühtsed nõudmised ja et nende täitmises oldaks
järjekindlad.
Õpilaste enesejuhtimise oskused vajavad harjutamist. Uus koolikorrus pole see,
mille pärast ootame õpilaselt oskust olla teadlikum õppija. Oluline on see, et
uus lähenemine õppimisele, mille puhul õpilane saab ka ise kavandada oma
tegevusi, muutuks loomulikuks. Selleks saavad kaasa aidata kõik kooli õpetajad
ja töötajad, ka need, kes tegutsevad koolimajas n-ö tavatingimustes.
Valdav osa õpilastest tunneb koolirõõmu, on motiveeritud ja neile meeldib
õppida uuel alal pisut uutmoodi. Ka nende pered on andnud kiitvat tagasisidet.
Koolis on ka neid lapsi, kes ei kohane teistega võrdselt ja satuvad avatud alal erinevatel põhjustel rohkem segadusse. Et neid toetada, on meil võimalus õpetada
matemaatikat väiksemas rühmas ja vajadusel korraldada nende tunnid ka tavaklassi tingimustes (kui õpetaja koostöös tugimeeskonnaga leiab, et need lapsed
vajavad keskendumiseks kindlamaid raame, st tavapärasemat õpperuumi).
Et käesoleva õppeaasta 3. klasse ette valmistada uueks õppeaastaks, mil nad siirduvad teise kooliastmesse ja hakkavad õppima avatud õppealal, oleme kavandanud kevadsemestriks võimalusi õppetööd aeg-ajalt läbi viia neljanda korruse
avatud alal. Loodame, et selline uute võimalustega tutvumine aitab neil järgmisel õppeaastal kergemini kohanduda.
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MIDA OLEME MÄRGANUD?
Avatud õppealaga sarnane keskkond on juba olemas lasteaedades. Kui me harjutame
last esimese kolme kooliaasta jooksul tegutsema veidi teistsuguses, piiratumate võimalustega õpperuumis, kui ta on lasteaias harjunud, ja alles teises kooliastmes tuleme
tagasi lasteaiast tuttava töökeskkonna juurde, on laps segaduses ja kooli töötajad raskustes. 1. klassi tulev laps, kes on lasteaias käinud, teab, et rühmaruum võib olla jagatud erinevateks õppealadeks. Ta teab ka seda, kuidas käituda ruumis, kus kaaslased
võivad täita teistsuguseid õpiülesandeid. Et see teadmine esimese kooliastme jooksul
kaduma ei läheks, oleme kavandanud uuest õppeaastast rakendada ka 1.–3. klassides
pisut teistmoodi lähenemist õpetamisele ja õppimisele.

2016/2017. õppeaastal kavandame:
esimeses kooliastmes üleminekut aineõpetuselt üldõpetusele, kus klassiõpetaja
otsustada jääb, kuidas ta mingit õppeperioodi kavandab – kas mõnest lühemast või pikemaajalisest teemast lähtuvalt. Oluliseks saab see, et lapsed jõuavad
perioodi lõpuks nõutud teadmiste omandamiseni, ja vähem olulisem on see,
mis "nimi" parasjagu mingil tunnil on;
algklasside ümberpaigutamist koolimajas nii, et 1. klassid oleksid kõik koos
ühel alal, 2. klassid oma alal ja 3. klassid oma alal. Selline jaotus loob võimaluse ka algklassides paralleelklassiti tegevusi planeerida ja aktiivõppe tunde läbi
viia – tõsi, esialgu suurema remondita, olemasolevaid tingimusi leidlikult ära
kasutades. Oluline väärtus sellise tegevuse juures on asjaolu, et lapsed harjuvad
juba algklassides ühisel alal eesmärgipäraselt koos tegutsema. Nad kogevad, et
on õpitegevusi, mis toimuvad väga suure seltskonnaga koos või hoopis mitmes
tegevuspesas, ja et õpetajaid võib olla ühes tunnis korraga mitu;
vaatame üle õppekirjanduse tellimise. Õpetajad saavad otsustada, kas nad on
valmis loobuma õpilastele töövihikute tellimisest. Suuremat tähelepanu pöörame sellele, et õpilane saaks omandatud vajalikud õpitulemused, kuid õpetaja saab õppeprotsessi jaoks valida ka teistsugused õppematerjalid, kui on seni
olnud õpik ja töövihik;
hoiame tähelepanu all õpilased, kellel on hariduslikud erivajadused ning kellele
õppimine avatud alal võib tekitada lisapingeid ja -probleeme. Oleme valmis
neid toetama ja leidma parimaid lahendusi, et ka nemad saaksid avatud õppealal
turvaliselt oma õpikogemused;
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Õpilased, kes "kasvavad välja" avatud õppeala vanusest, suunduvad kolmandas
kooliastmes tagasi nn aineõpetusele tavaklassi tingimustes. Samas on kindlasti ka
7.–9. klassis võimalik korraldada õpitegevusi, mis toetuvad avatud alal rakendatule.
See seab ülesande kolmanda kooliastme õpetajate ette, kes peaksid oma tegevused üle
vaatama ja leidma võimaluse, kuidas mõistlikult rakendada neid õpiviise, millega lapsed on harjunud (nt klassidevahelised rühmatööd ja teemapäevad).
Oleme Hansa koolis kõik suuremal või vähemal määral õppija rollis. Kindlasti puutume käesoleva aasta kevadsemestril ja järgnevatelgi õppeaastatel kokku uute ülesannetega, mille peale täna veel ei tule, ja avastame veelgi toredaid võimalusi, mis toovad
töö- ja õpirõõmu. Loodetavasti saame kogeda lähitulevikus, kui praegused avatud
õppealal alustajad on jõudnud põhikooli lõpusirgele, et oleme teinud õige valiku ja
meie õpilased on eluks kaasa saanud oskuse olla ennastjuhtivad õppijad. Usume, et ka
meie õpetajad saavad hea õpetamiskogemuse, ning oleme edaspidigi valmis ajaga kaasas käima – ikka selleks, et valmistada ette õpilasi toimima kiiresti muutuvas maailmas.

Valdav osa õpilastest tunneb koolirõõmu, on motiveeritud ja neile meeldib õppida uuel alal pisut uutmoodi.
Foto: Tartu Hansa kool
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SIIN ÕPPIDES HAKKAB ALATI
HEA TUNNE TULEMA
Sirje Pärismaa
Kuidas möödus õpilastel esimene poolaasta avatud õpperuumis? Oma muljeid jagavad
Tartu Hansa kooli 4.d klassi õpilased, kel osa tunde toimub avatud õpperuumis.
TAURI SAAR

Mulle kohe meeldis, kui siia esimest korda tulin. Teistes klassides on asjad vahel lohakil, siin on kõik ilusti ära pandud. Ventilatsioon töötab, ei ole kogu aeg palav või külm.
Siin ei tohi jalatsitega olla, muidu läheb vaip mustaks. Ongi hea, et jalad saavad õhku.
Õppimine käib siin teistmoodi. Meil on uued puutetundlikud tahvlid, teistsugused
lauad, head toolid. Alati, kui õpid, hakkab hea tunne tulema. Õppides võib ka pikali
visata, aga matemaatika kontrolltööd teen ikkagi ilusti laua taga, muidu ei tule korralikult välja.
Rühmatöödeks paneme lauad kokku. Teistes klassides peab laudu kõvasti liigutama,
siin on kerged lauad. Võime rühmatöö ajal ka vagunis istuda.
Õpetajal on siin lihtsam õpetada. Ei pea enam kriidiga tahvlile kirjutama. Kui kriidiga
kirjutab, siis käivad kriuksud.
ARTUR JÕGI

Lõpuks ometi on koolis selline koht, kus saab vahetundides midagi teha ka. Varem ma
jooksin vaid ringi.
Õppimistingimused on siin väga head. Mulle väga meeldivad uued toolid ja lauad, aga
lauad on siiski natuke väikesed, asjad ei mahu hästi ära, õpiku nurk läheb naabri laua
peale ja siis ta pahandab.
Õpetajatel on kergem meile ülesandeid näidata. Õpetaja kirjutab kodus faili valmis ja
tunnis näitab seda tahvlil või telekas.
Mulle meeldib kõige rohkem loodusõpetuse tund, seal on meil ka mikroskoobid.
Mulle meeldib õppides pikutada ka, aga ainult siis, kui saan kõval alusel kirjutada.
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ROSANNA ORAS

Mulle meeldib siin olla poole rohkem kui tavalises klassis. Toolid on teistmoodi, neid
saab poole kõrgemale tõsta. Algul kõik jooksid tundi tulles nende suunas, et esimesena
kohale jõuda. Nüüd enam ei jookse.
Mulle meeldib siin õppida. Laudu saame liigutada ja õppida kolmekesi või neljakesi
koos. Õpetaja näitab telekast põnevaid asju. Siin on väga palju ruumi.
Meie klassijuhataja võtab vahel iPadi tundi kaasa. Ta ei pea enam kriidiga tahvlile
kõike kirjutama, vaid saab arvutist näidata.
Meile toodi tundi lilleõisi ja sammalt, hästi äge oli neid vaadata läbi mikroskoobi.
Võime tulla ka tumbade peale õppima.
Seinad saab vahele tõmmata. Me ei kuule, mis teises klassis tehakse.
Vahepeal on tund kahes klassis korraga, siis on kaks õpetajat tunnis. Loodusõpetuses
ongi kaks klassi koos. Üks õpetaja kõnnib ringi, aitab õpilasi, vaatab, et keegi ei lobiseks, teine on rohkem arvuti taga.
Vagunites on mõnus koostööd teha.
Ükskord tegi õpetaja teisele klassile nalja ja pani meie teleka puldist kõrvalklassi teleka
kinni.
LIISA SÜTT

Esimest korda siia tulles mõtlesin, et see on midagi uut, mis on vaja ära õppida. Aga
pärast jooksid kõik ringi ja tuli pahandus. Kui uut mööblit toodi, ronisid kõik sinna
peale, aga õpetajad tulid ja ütlesid, et need pole turnimiseks. Kaks kuud oli pahandusi,
aga praegu on vähem. Näiteks üks tumba läks katki ja laud oli täis soditud. Õpetaja
pahandas ja pani e-kooli märkusi poistele.
Kui oled teises klassis, pead kriidiga tahvlile kirjutama ja tahvlilapiga ära kustutama,
käed saavad märjaks. Siin kirjutad markeriga, kustutades ei pea kätt vette kastma.
Mulle meeldib eriti matemaatika. Mängime iPadides ühte põnevat numbrite mängu.
Iga värv vastab mingile arvule.
Siin on üks reeglitest, et ei tohi süüa. Muidu teistes klassides kõik söövad tunnis, aga
siin on vaip maas ja saab mustaks.
Ka õpetajatel on mõnusam ja mugavam, nad on palju rahulikumad.
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TAHAKS VIIBIDA
NÄHTAMATULT LAPSE KLASSIS
Sirje Pärismaa
Uus õppekeskkond on mõtlemisainet andnud neile Tartu Hansa kooli lapsevanemaile,
kes jagavad oma laste vaimustust, aga juhivad tähelepanu ka probleemidele.
SIGNE RAUDIK

Eke-Martini ema, Midrimaa lasteaia logopeed
Info, et koolis on uutmoodi õpperuum, kumas ajakirjandusest läbi juba enne kooli
algust, kuid täpsem teave koos positiivsete emotsioonidega tuli lapselt.
Kooliaasta alguses oli ta sellest uutmoodi ruumist väga vaimustuses ja talle meeldib
siiani. Ta rääkis õhinal, et enne ruumi sisenemist tuleb isegi jalanõud ukse juurde jätta,
mis oli tema meelest väga tähelepanuväärne muutus. Soov kooli minna oli ikka väga
suur.
Lapse sõnul on seal palju uut tehnikat, kogu ruumi paigutus on teistsugune. Ta arvab,
et seal on parem õppida, sest ruumis on mugavad toolid, mõnus olla, ei pea nii palju
õpiku taga tööd tegema, vaid õpetaja saab kasutada moodsaid IT-vahendeid ja teha
esitlusi. Seal on palju meeldivam õhkkond, ruumid on valgusküllased, uued ja puhtad.
Lastele on kooli esteetiline välimus väga oluline. Kõigile meeldib seal õppida.
Negatiivsena tõi laps välja rühmatööde vähesuse, neid võiks olla rohkem. Sellest märkusest loen välja, et uue õppekeskkonna produktiivne kasutamine vajab veel sissetöötamist. Uus ruum nõuab õpetajatelt tundide teistsugust ettevalmistust ja palju rohkem
koostööd kolleegidega, mis vajab kindlasti aega.
Kiitust väärib selles vallas loodusõpetuse tund, kus rühmatöid tehakse rohkem, nii
oma klassiga kui ka teiste klassidega koos. Selline kogemus on lapse sõnul väga tore
ja positiivne. Enamasti ei ole minu lapsel kunagi olnud probleeme tahtmisega koolis
käia, kuid kindlasti on uutmoodi kooliruum suurendanud (vähemalt kooliaasta alguses) motivatsiooni kooli minna. Muus osas ei oska muutusi esile tuua.
Olen ise ühe korra selles ruumis viibinud. See oli kooliaasta alguses. Minu hinnangul
on plussiks kindlasti see, et õpetaja saab organiseerida tööd teisiti ja minna välja traditsioonilisest õppetunnist, kasutada tänapäevaseid õppevahendeid, teha tundi mitmeke85

sisemaks ja huvitavamaks. See suurendab mõne lapse õpimotivatsiooni, kuid kindlasti
pole see imevahend, mis kõiki lapsi õppima paneb.
Kui tõesti rakendatakse selle ruumi erinevaid võimalusi (ma ei räägi tundidest, kus
klass on üheskoos seinaga eraldatud ruumis), nõuab uus õpperuum õpetajatelt head
tunni ettevalmistust, professionaalsemat lähenemist ja head koostööd kolleegidega.
Ühest küljest on ju lihtsam igasuguste IT-vahenditega tunnis kaasalöömist innustada,
kuid kõige sellega peavad kaasnema ka ainealased teadmised.
Oma lapse õppimist kõrvalt jälgides on jäänud mulje, et uus õpikäsitus, mida avatud
õpperuum igati soosib, ei saa rakenduda, sest ainekavad on liiga sisutihedad. Seega
keskendutakse ainekava teemade läbivõtmisele. Aruteludeks, oskuste praktiliseks
rakendamiseks aega ei jää ja sellest on väga kahju. Ühelt teemalt hüpatakse kiiresti
teisele, õpitu kinnistamise aeg jääb väga napiks.
Kõik lapsed ei haara uusi teadmisi lennult, neid on vaja harjutada (ja mitte ainult üks
kord). Siis on õppimisest ka kasu. Seega saan aru, et õpetajad on mõnes mõttes pingelises olukorras. Ühelt poolt nõutakse aineteadmisi, teiselt poolt rohkem lõimitud
õpet, rühmatöid, avastusõpet jne, milleks avatud õpperuum on ju ideaalne. Ruumi
rakendatavuse osas oskavad kindlasti täpsemalt sõna sekka öelda õpetajad ise, eespool
kirja pandu on vaid minu isiklik arusaam lapsevanema pilgu läbi.
Minu lapse sõnul võiks kogu õppetöö sellistes ruumides toimuda. Ise ma selles nii
veendunud ei ole. On lapsi, kellele selline vabadus on innustav ning kes suudavad
avatud ruumis oma mõtteid koondada ja süveneda. Kindlasti ei sobi see aga neile
õpilastele, kes nõuavad rangemaid piire ja tuttavat keskkonda. Loomulikult saab ka
avatud ruumis rakendada erineva tasemega laste õpet eraldi või paralleelselt, aga see on
juba õppetöö organiseerimise ja õpetaja ametioskuste küsimus.
MARE LEIVO

Markuse ema, klassiõpetaja Raatuse koolis
Mul on hästi meeles, kui lapsed juba kevadel kodus hakkasid rääkima, et meie kooli
neljandale korrusele tuleb uus ruum. Et seinad lõhutakse maha, kõik tuleb avatud,
tuleb uus mööbel ja palju tehnikat. Lahe!
Uut ruumi oodati põnevusega. Aeg-ajalt lapsed rääkisid, et said juba ruumi sisse piiluda. Ei osanud siis veel midagi arvata, et mis ja kuidas.
Üks minu lastest lõpetas kevadel Hansa kooli 9. klassi. Teine alustas sügisel 6. klassis.
Kohe sügisel nad veel ei saanudki uude klassiruumi. Ootamine aga tasus end ära.
Nädala pärast olid lapse emotsioonid laes: "Nii vahva ja mugav, nagu toas, kus tuli
jalanõud jalast võtta, sest kogu põrand oli kaetud värvilise vaipkattega. Õpetaja tegi
ukse lahti kaardiga. Kui palju ruumi ja milline tore mööbel, mida saab vajadusel ümber
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paigutada! Kõik on nii ilus ja puhas. Seintel ekraanid."
Ka kolm kuud hiljem räägib ta ikka aeg-ajalt, et täna on tund jälle üleval neljandal
lahedas ruumis. Ta räägib, et ka õppimine on lahedam, sest tehakse rühmatöid ja ise
saab valida sobiva õppimiskoha. "Oleme mõnikord koos paralleelidega ja tunnis on
mitu õpetajat. Kui vahel on vaja teha rahulikult iseseisvat tööd, siis õpetaja saab klassile seinad ette tõmmata, nii ei sega teised meid ja meie neid."
Nüüdseks olen ka ise seda toredat ruumi näinud. Esmapilgul rabas tavakoolist erinev
ruumikujundus – ilus, avar, värviline, mugav, moodne tehnika, läbimõeldud, palju
võimalusi nii õpetajal kui lastel.
Laps õpib avatud ruumis matemaatikat ja loodusaineid. Kas kõik tunnid võiksid olla
avatud õpperuumis? Miks mitte, sest vajadusel on võimalik voldikseinte abil tekitada
privaatsem ruum.
Õpetajatelt nõuab see aga hoopis teistsugust rolli, suuremat ja väga hästi läbimõeldud
ettevalmistust tunniks, avatust ning rohkem koostööd kolleegidega. Õpetaja õpetab
vähem, annab lapsele rohkem valikuvõimalusi.
Töötan ise õpetajana teises koolis ja seni puudub mul õpetamiskogemus taolises õpperuumis, aga usun, et see oleks tore proovikivi ja teeksin seda kindlasti.
Mul on hea meel, et minu laps saab õppida avatud klassiruumis, tahaksin väga loota,
et ka järgmisel aastal saab ta seal tundides käia (minu teada on praegu tunnid selles
ruumis ainult 4., 5. ja 6. klassil).
LIINA JUHKAM

Meriti ema, eripedagoog
Kevadel sain teada, et koolimajas käib remont ja tulevad muutused.
Septembris läks meie tütar 4. klassi ja saabus esimeselt aktusepäevalt koju suures vaimustuses, et kõik on nii ilus, põnev ja lahe. Suurt vaimustust jagus esimesteks kuudeks.
Minu lapsel on avatud klassiruumis matemaatika, loodusõpetuse ja muusika tunnid.
Ja kohe algasid probleemid matemaatikaga: igal õhtul tuli hakata koolis n-ö õpitut
alles õppima, sest klassis on nii suur lärm, et laps ei suuda midagi tähele panna. Teiste
ainetega pole muret, sest need ei nõua nii pingsat tähelepanu ja teravat õpivalmidust.
Detsembris algasid lapsel peavalud. Ma muidugi ei arva, et selles on süüdi avatud
klassiruum, pigem leiab põhjuse kõigi asjaolude liitmisel (pime ilm, õppekoormus,
viirused, omavahelised suhted koolis, lärm). Siis saabus aga üks esmaspäev, mil meie
väga koolis käimist armastav laps ei tahtnud lihtsalt sinna minna.
Praegusel hetkel olen veendumusel, et taolises keskkonnas ei saa õppida ega õpetada
reaalaineid. Lapsed, kes on kolm aastat olnud ühe kindla õpetajaga kindlas klassi87

ruumis, vajavad oma kasvamiseks ja arenguks siiski kindlamaid piire. On vaja mingit
tugipunkti, et raskustest üle saada, sest uus ja noor klassijuhataja ei suuda siiski neid
teismeikka sukelduvaid lapsnoori hallata ja koondada. Ja nii kogunebki kogu päeva
taak õhtuks koju.
Ilmselt on põhikooli vanemas astmes lood paremad, aga neljandate klassidega on siiski
probleemid, matemaatikaga igatahes.
Ka praegu mu lapsele need ruumid väga meeldivad, aga põhimärksõnaks jääb siiski
hetkel suur lärm, mis valitseb nii tunnis kui ka vahetunnis. Lapse jutud on kohati
sellised, et mul on kohe tõsine huvi viibida vahel nähtamatult klassis, et päriselt olukorrast aimu saada.
Kui ta küsib, kas minul omal ajal ka matemaatika tunnis nii oli, siis vastan, et see
polnud lihtsalt võimalik. Ja talle tundub siis, et 1980ndatel oli ju väga tore koolis käia.

Vaipkate põrandal ja jalatsite ukse taha jätmine oli esimesi muljeid, mis kodudes uuest õpperuumist vanemateni
jõudis. Foto: Tartu Hansa kool
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AVATUD RUUMI
ÕPPEKESKKOND TARTU
HANSA KOOLIS – OOTUSED JA
ARVAMUSED
Klaara Kask, Tartu ülikooli teadur
Õppekeskkonna olulisust on raske üle hinnata. Uurimused on näidanud, et meeldivas
õppekeskkonnas saavutavad õpilased paremaid tulemusi. Õpetajatelt oodatakse, et nad
looksid olemasolevaid vahendeid kasutades motiveeriva, positiivse ja õppimist soodustava õppekeskkonna, mis võimaldaks arendada õpilastel elus vajaminevaid oskusi,
nagu probleemide lahendamine ja otsuse tegemine, samas kujundaksid sotsiaalseid
oskusi, nagu suhtlemine, koostöö ja loovus, ning lõpuks – et keskkond oleks õpilastele
ka meelepärane. Kahtlemata ei ole õpetajal seda lihtne teha. Tuleb arvestada õpilaste
eripäraga: mõnele meeldib koostöine õpe rohkem kui individuaalõpe. Mõnele õpilasele ei meeldi, kui õpetaja väga täpselt ette ütleb, mida teha, samas teised tunnevad end
ebamugavalt, kui õpetaja neid piisavalt ei juhenda. On õpilasi, kellele ei meeldi teatud
õppeained, on õpilasi, kellele ei meeldi 45 minutit järjest pingis istuda ja õppida. Et
siiski kõiki õpilasi klassis töösse haarata, tuleb luua motiveeriv õppekeskkond kõigile.
Õppekeskkonda on määratletud mitmeti: kui vaid füüsilist keskkonda seal kasutada
olevate vahenditega, sh ruumid, õppematerjalid ja -vahendid; kui kogukonda, millel
on oma kultuur ja väärtushinnangud. On esile toodud ka suhteid õpilane–õpetaja
ning õpilane–õpilane.
Meie uurisime uudse õppekeskkonnana avatud ruumi Tartu Hansa koolis, õpetajate ja
õpilaste ootusi ning hinnanguid motivatsioonile avatud ruumi õppekeskkonnas.

89

AVATUD RUUM – UUS JA INNOVAATILINE
ÕPPEKESKKOND
Avatud ruum asub Hansa kooli neljandal korrusel. Uksest sisenedes võtavad nii õpilased kui ka õpetajad jalanõud jalast (ka vahetusjalanõud) ja liiguvad ringi sokis. Koridoriukse kõrvale on paigutatud riiulid, kuhu saab jalanõud jätta. Kogu põrand avatud
ruumis on kaetud vaibaga, mistõttu meenutab avatud ruum pigem kodu kui kooli.
Klassis saab mööblit kerge vaevaga ümber paigutada ja teha nii rühma- kui ka individuaaltööd. Iga õpilase käsutuses on kerge trapetsikujuline nelinurkne laud ja reguleeritava kõrgusega ratastega tool. Rühmatööks on kasutada ka nn vagunid, kuhu mahub
eraldatuna neli õpilast. Koridoris on diivanid ja värvilise kattega tumbad, mida saab
nihutada ja kokku sättida laudade-toolidena. Liigutatavate vaheseinte abil saab ruumi
muuta suuremaks, nii et klassi mahuvad kahe paralleelklassi õpilased, ning väiksemaks, ühele klassikomplektile sobivaks. Seintele saab kirjutada – kasutada neid tahvlitena. Igas klassis on kolm suurt ekraani, kuhu saab kuvada ülesande või õpilasrühma
Powerpointi esitluse.
Kõigist kasutada olevatest vahenditest olulisemateks peeti uut, puhast ja kodust teistmoodi mööbliga ruumi ning nutiseadmete kasutamise võimalust. Boonuseks on ka
üks komplekt nutiseadmeid (30 tk), mis on antud kasutamiseks avatud ruumi klassides.
TÖÖKORRALDUS. Uue meetodina kasutatakse Norras väljatöötatud tõenduspõhist,
nn LP-mudelit (learning environment and pedagogical analysis), mis arendab õppekeskkonda pedagoogilise analüüsi abil. Kord kuus korraldatakse õpetajate koosolek, kus
analüüsitakse probleeme ja antakse nõu.

Nii loodusõpetuse kui ka matemaatika tunde antakse nn suure klassi ja väikese klassi
vormis. Suure klassi puhul on ühes ruumis kahe paralleelklassi õpilased ja tundi annavad kaks õpetajat. Väikses klassis on vaid ühe klassi õpilased ja tundi annab üks õpetaja. Uuenduslik on ka see, et avatud ruumis ei helise koolikell, vaid tundi alustavad
ja tunni lõpetavad õpetajad.
Avatud ruum on Tartus uus, Eestis esimest korda kasutatav õppekeskkond ning seetõttu on olulised nii õpilaste kui ka õpetajate hinnangud.
Uuringu üks eesmärkidest oli välja selgitada, milliseid motivatsiooni komponente väärtustavad 4.–6. klasside õpilased, õppides avatud ruumis matemaatikat
ja loodusõpetust.
Motivatsiooni on määratletud kui impulssi millegi tegemiseks ja kui tegurit, mis aitab
inimesel püstitatud eesmärki saavutada. Motivatsiooni liigitatakse sageli sisemiseks ja
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väliseks. Välise motivatsiooni paneb tööle tasu või tunnustuse ootus, aga ka hirm karistuse või hukkamõistu ees (kooli tingimustes võiks see olla näiteks huvitav ülesanne).
Sisemine motivatsioon on individuaalne ja kooli tingimustes sõltub see eelkõige õpetaja loodud õppekeskkonnast.
Aja jooksul on välja pakutud mitmesuguseid motivatsioonimudeleid, kus rõhk on erinevatel komponentidel. Näiteks rõhutavad Printrich ja De Groot40 õpetamismeetodite
tähtsust motivatsiooni tekitamisel, Deci ja Ryan41 emotsioonide rolli, Marzano ja Kendall42 aga huvi ja emotsioonide rolli, Yager43 uudishimu olulisust. Niemiec ja Ryan44
väidavad enesemääratlemise teooriale toetudes, et õpilaste sisemise motivatsiooni teket
võib seostada nende autonoomiaga, mille puhul õpilastele pakutakse valikuvõimalusi.
Kelleri45 koostatud motivatsioonimudel ühelt poolt mõõdab motivatsiooni olemasolu
ja teiselt poolt selle mõju. Mõju indikaatoriks on õpitulemused (uuringu esimeses etapis õpilaste hinnang tajutud kompetentsile, viimases etapis aga õpilaste matemaatika
ja loodusõpetuse veerandihinded). Seega on rõhutatud tajutud kompetentsi osatähtsust motivatsiooni tekitamisel.
Siinses uuringus on õppekeskkonna uuenduslikud tunnused avatud ruumis õppimine
ja nutiseadmete kasutamine. Eeldatavasti muudab selline uuenduslik õppetöö vorm
õppekeskkonda õpilase jaoks motiveerivamaks.
Toetudes nimetatud uurimustele ja ühele tuntumale motivatsiooni selgitavale teooriale
– enesemääramise teooriale46 – koostati kaheksast komponendist koosnev teoreetiline
mudel, mille abil mõõdeti õpetaja loodud õppekeskkonna motiveerivust õpilase jaoks:
emotsioonid ja huvi,
tunnis kasutatavad õpetamismeetodid,
nutiseadmete kasutamine,
aine (matemaatika ja loodusõpetus) õppimise olulisus,
tajutud kompetents,
40

Printrich, P. R. ja De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic
performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33–40. Special Section: Motivation and efficacy in education:
Research and new directions.
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Deci, E. L. ja Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination
of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
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Marzano, R. J. ja Kendall, J. S. (2007). The New Taxonomy of Educational Objectives. Second Edition. California:
Corvin Press, a SAGE Publications Company.
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Yager, R. E. (2007). The Six "C" Pyramid for Realizing Success with STS Instruction. Science Education International
18(2), 85–91.
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Niemiec, C. ja Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7(2), 133–144.
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Keller, J. M. (1984). Development and use of the ARCS model of motivational design. Journal of Instructional Development, 10(3), 2–10.
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Ryan, R. M. ja Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory. American Psychologist, 55(1), 68–78.
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koostöö,
eneseefektiivsus,
autonoomia.
EMOTSIOONID JA HUVI. Õpilased on motiveeritumad, kui õppimine tekitab neis

positiivseid emotsioone. Deci arvates on huvi ja emotsioonid motivatsiooni esilekutsujad eelkõige lastel, täiskasvanute puhul suureneb teiste motivatsiooniallikate osatähtsus47. Afekt ehk afektiivne reaktsioon ehk tundepurse on tunde või emotsiooni
kogemus48. Emotsioone võib kirjeldada kas laiaulatuslike (nt üldised positiivsed või
negatiivsed emotsioonid) või üksikute spetsiifiliste kategooriatena (rõõm, kurbus,
viha, ärevus). Huvi iseloomustamisel rõhutatakse selle kahetist rolli: huvi peetakse
sisemise motivatsiooni tekitajaks, aga see on ka oluline õppekeskkonna karakteristik
(seotus välise motivatsiooniga).
ÕPETAMISMEETODID. Eespool selgitati, et õppekeskkond on seotud välise motivatsiooniga. Teises kooliastmes ei suuda õpilased keskenduda 45 minutiks ühele ja samale
tegevusele. Seetõttu on oluline mitmesuguste õpetamismeetodite, sh uute strateegiate
kasutamine. Balti Uuringute Instituudi uuringust aga selgub, et iga kolmas Eesti õpetaja ei usu, et uudsed õpetamismeetodid mingit kasu tooks.
NUTISEADMETE KASUTAMINE. Tänapäeval on kooli jõudnud digiajastu lapsed,

kes sünnivad, arvuti käes. Nad on aktiivsed digiseadmete kasutajad ning nutiseadmete
senisest tõhusam rakendamine tundides võib olla üks võimalus suurendada huvi ja
motivatsiooni õppida ka raskemaks peetavaid aineid (nt Hansa koolis matemaatikat).
Uurimused kinnitavad, et nutiseadmete kasutamine võib olla motiveerivaks teguriks.
Samas näitavad Balti Uuringute Instituudi uuringu tulemused, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kasutab väga hästi ainult 6,5 protsenti uuringus osalenutest.
ÕPPIMISE OLULISUS. Õpilased on motiveeritumad, kui nad väärtustavad õppeainet

ja selle aine raames omandatud teadmisi ning oskusi. Õpilase jaoks tähendab olulisus
seda, et tunnis omandatud teadmised ja oskused on talle vajalikud ja neid saab kasutada nii teiste ainete õppimisel kui ka igapäevaelus.
TAJUTUD KOMPETENTS. Tajutud kompetents kirjeldab inimese usku, kui hästi ta

suudab antud ülesande täita, või tunnet, et ollakse võimeline saavutama püstitatud
eesmärki. Uurimused on näidanud, et tajutud kompetents on seotud eelkõige sisemise
motivatsiooniga.

47

Deci, E. L. (1992). The Relation of interest to the Motivation of Behaviour: A Self-Determination Theory Perspective.
Renniger, K. A., Hidi, S., Krapp, A. (toim.), The Role of Interest in Learning and Development (lk 43–70). L. Erlbaum
Associates.

48

Hogg, M. A., Abrams, D. ja Martin, G. N. (2010). Social cognition and attitudes. Martin, G. N., Carlson, N. R.,
Buskist, W. (toim.), Psychology (lk 646–677). Harlow: Pearson Education Limited.
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KOOSTÖÖ. Koos töötamine rahuldab Maslow’ vajaduste püramiidi turvalisuse vajaduse. Samal ajal on koostööoskused väärtustatud kui 21. sajandi oskused. Uurimused
on näidanud, et koostöö on oluline motivatsiooni komponent, mis töötab nii kognitiivses (erineva saavutustetasemega õpilaste koos õppimine) kui afektiivses suunas
(kaaslaste toetus, "toetava õla" tunne).
ENESEEFEKTIIVSUS. Õpilased on motiveeritumad, kui nad tunnevad, et nad saavad
sellega hakkama, mida neilt oodatakse. Õpilane, kes usub, et ta saab õppeaines ülesannetega hakkama, valib lahendamiseks keerukamaid ülesandeid. Selle põhjal, milline
on õpilase hinnang tema enesetõhususe kohta, on võimalik täpselt ennustada tema
õpitulemusi49.
AUTONOOMIA. Autonoomia sisaldab valikute tegemise võimalust. Õpilane tunneb,

et ta saab olukorda mingil moel kontrollida ja näidata oma pädevust, näiteks valib ise
ülesande ja raskusastme, avatud ruumi klassides ka koha õppimiseks.
Need komponendid võeti aluseks õpilaste küsimustikus olevate skaalade (küsimuste
plokid) moodustamisel.

UURINGU ESIMESE ETAPI KIRJELDUS
Põhirõhk oli välja selgitada 4.–6. klasside õpilaste hinnangud motivatsiooni komponentidele avatud ruumis matemaatikat ja loodusõpetust õppides. Valimisse kuulusid ja
küsimustiku täitsid 307 kahe Tartu kooli 4., 5. ja 6. klassi õpilast. Hansa kooli õpilased
moodustasid katserühma, nemad õppisid 2015/2016. õppeaastal avatud ruumis nutiseadmeid kasutades matemaatikat ja loodusõpetust. Teise kooli õpilased moodustasid
kontrollrühma, nemad õpivad tavaklassiruumis tavapärastel õppemeetoditel. Aruandes käsitletakse neid kui kool nr 1 ja kool nr 2.
Küsimustik ja selle skaalad on koostatud toetudes eespool nimetatud motivatsioonimudeli komponentidele (küsimustikus skaalad) ning mõõdavad õpilaste hinnanguid
motivatsiooni komponentidele matemaatika ja loodusõpetuse tundides. Iga skaala
sisaldas 6–7 väidet, mida õpilased hindasid neljaastmelisel Likerti skaalal: 1 – kindlasti
vale, 2 – pigem vale, 3 – pigem õige, 4 – kindlasti õige. Positiivseks loeti hinnang,
mille väärtus on 2,5 või sellest suurem, aluseks võeti aritmeetiline keskmine (1 + 2 +
3 + 4) / 4 = 2,5.
Küsimustikku on kontrollinud eksperdimeetodil teadlased, õpetajad ja kohaliku omavalitsuse töötajad ning testinud kuus samas vanuses valimisse mittekuulunud õpilast.
49

Eccles, J. S. ja Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual Review of Psychology, 53, 109–132.
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Nende soovitusel muudeti nelja väite sõnastust ja lisati mõned väited. Küsimustikku
testiti ja täideti 2014/2015. õppeaasta neljandal veerandil.

UURINGU TEISE ETAPI KIRJELDUS
Õppekeskkonnast täieliku pildi saamiseks ei piisa vaid õpilaste arvamusest. Olulist
rolli mängib siin õpetaja, sest temast oleneb, milliseks kujuneb tegelik õppekeskkond,
kas ja kui paljudel õpilastel tekib lisaks välisele ka sisemine motivatsioon õppida.
Teise etapi eesmärgiks oli kirjeldada Hansa kooli avatud ruumis õpetava seitsme
õpetaja arvamusi ja hinnanguid avatud ruumi kui õppekeskkonna kohta ning
õpetajate valmisolekut kasutada avatud ruumi õppealasid õppetöö läbiviimiseks.
Kas õpetajad on valmis õpetama uues õppekeskkonnas, kasutama kõiki pakutavaid
vahendeid? Valmisoleku väljaselgitamiseks võeti aluseks Augustinose ja kaasautorite
koostatud50 ja meile sobivaks kohandatud ABC- (ingl Affective, Behavioural, Cognitive) mudel. Õpetajate valmisolekut õpetada avatud ruumi õppekeskkonnas mõõdeti
kolmes valdkonnas:
afektiivne (tunded, emotsioonid ja väärtused),
kognitiivne (olemasolevad ja vajalikuks osutuvad teadmised ja oskused),
rakenduslik (kasutamiseks nüüd ja tulevikus).
Lisaks paluti õpetajatel hinnata avatud ruumi kui olulist ressurssi õppekeskkonna loomisel.
Andmed koguti poolstruktureeritud süvaintervjuu vormis. Iga intervjuu kestis ligi 50
minutit ja salvestati diktofoniga. Intervjuud toimusid oktoobris 2016 nelja matemaatika ja kolme loodusõpetuse õpetajaga.

TULEMUSED
Järgnevalt on esitatud tulemused motivatsiooni komponentide alusel. Kõigepealt on
kirjeldatud õpilaste hinnanguid, seejärel lisatud andmed õpetajate intervjuudest. Järgneb õpetajate valmisoleku analüüs kolme valmisoleku komponendi alusel.

50

Augoustinos, A., Walker, I. ja Donaghue, N. (2006). Social Cognition. An Integrated Introduction (2. tr, lk 113–115).
London: SAGE.
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HUVI JA EMOTSIOONID
LOODUSÕPETUSE JA MATEMAATIKA
ÕPPIMISEL
Esimene motivatsiooni komponent oli seotud huvi ja emotsioonidega. Selgitati välja,
kuidas õpilastele meeldib õppida loodusõpetust ja matemaatikat – aineid, mida nad
hakkasid õppima avatud ruumi keskkonnas. Ülevaade on esitatud tabelis 1.
Tabel 1. Õpilaste hinnangute keskmine esimese motivatsiooniskaala väidetele
HINNATUD VÄIDE
Mulle meeldib õppida
matemaatikat
Mulle meeldib õppida
loodusõpetust
Matemaatika tunnis on
õppimine huvitav

KOOL

VASTUSTE
ARV

KESKMINE
HINNANG

STANDARDHÄLVE

1

179

3,21

0,80

2

128

2,98

0,88

1

179

3,36

0,76

2

128

3,22

0,87

1

179

3,13

0,78

2

128

2,95

0,90

Loodusõpetuse tunnis on
õppimine huvitav

1

179

3,51

0,63

2

128

3,41

0,79

Ma arvan, et matemaatika

1

179

1,92

0,81

tunnid on igavad

2

128

2,23

0,94

Ma arvan, et loodusõpetuse
tunnid on igavad

1

179

1,55

0,70

2

128

1,70

0,84

Tabel 1 põhjal võib öelda, et kahe kooli õpilaste hinnangud on erinevad. See võib olla
tingitud õpilaskontingendi erinevusest, aga ka õpetajafaktorist. Mõlemas koolis võib
jälgida samasuguse mustri tekkimist: õpilased on hinnanud kõige kõrgemalt väidet, et
loodusõpetuse tunnis on õppimine huvitav, ja kõige madalamalt õppimise huvitavust
matemaatika tunnis. Kõrge hinnangu sai ka teine motivatsiooni komponent – emotsioon. Korrelatsioonanalüüs näitas, et mõlemad komponendid – huvi ja emotsioonid
– on nende õpilaste puhul seotud ja seda statistiliselt olulisel määral.
Igavaks neid tunde ei peetud: mõlemas koolis andsid õpilased negatiivse hinnangu
matemaatika ja loodusõpetuse tundide igavusele, siiski matemaatika tundi hinnatakse
tunduvalt igavamaks.
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Klassist klassi liikumisel muutub õppematerjal abstraktsemaks ja rohkem mõttetööd
nõudvaks. Analüüsides 4.–6. klasside õpilaste hinnanguid loodusõpetuse ja matemaatika õppimisel antud motivatsiooni komponendile, selgus, et motivatsioon õppida
matemaatikat väheneb klassist klassi ja seda statistiliselt olulisel määral. Nimetatud
trend leiti mõlemas koolis. Joonisel 1 on näitena toodud esimese kooli 4.a, 5.b ja
6.a klassi õpilaste hinnangute keskmised väärtused matemaatika õppimisel. Mõlemas
koolis andsid õpilased negatiivse hinnangu matemaatika ja loodusõpetuse tundide igavusele. Tunduvalt igavamaks peetakse matemaatika tundi. Traditsiooniline koostisosa
matemaatika õppimisel on ülesannete lahendamine. Tulemus näitab siiski, et õpilased
eelistaksid senisest rohkem praktiliste ülesannete lahendamist.

Matemaatika tunnid on igavad
Matemaatika tunnis on huvitav õppida
Mulle meeldib õppida matemaatikat
2,47
6. klass

2,62
2,9
2,22

5. klass

2,88
3,11
1,67

4. klass

3,62
3,71

Joonis 1. Õpilaste motivatsioon õppida matemaatikat klasside lõikes

Tulpdiagramm joonisel 1 illustreerib matemaatika õppimise motivatsiooni vähenemise
trendi: huvi ja emotsioon vähenevad edasiliikumisel klassist klassi, samal ajal õpilaste
hinnangud tundide igavusele suurenevad. Statistiliselt olulised muutused toimuvad
üleminekul neljandast klassist viiendasse. See viitab õpilaste motiveerimise vajadusele
viienda klassi matemaatika tundides.
Loodusõpetuse õppimisel õpilaste hinnangud statistiliselt olulisel määral ei erine. Statistiliselt oluline muutus leiti vaid kooli nr 2 4.a ja 5.a klassi hinnangute võrdlemisel.
Poiste ja tüdrukute hinnangutes erinevusi ei leitud.
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Õpetajate intervjuudest selgus
Ka õpetajad kinnitasid, et loodusõpetuse õppimise vastu on õpilastel suurem huvi
ja sellega seonduvad paremad emotsioonid. Huvi puudumise põhjusena nimetati, et
matemaatika sisu on abstraktsem, seetõttu õpilastele raskem ja pole seotud nii tihedalt
õpilase igapäevaeluga. Õpetaja 6 (loodusõpetuse õpetaja) iseloomustab matemaatikat
väga emotsionaalselt: "Matemaatika on hirmuäratav!"
Miks? Neli aastat matemaatikat õpetanud inimene kirjeldab situatsiooni järgmiselt:
Matemaatikat on raske siduda teiste ainetega. Me küll teeme arvutusülesandeid vee hulga
kohta inimese organismis, kalade ja lindude kohta, kuid see on vaid pealispind ja illustreeriv materjal. Kui keegi aitaks! Abiks oleks juba selliste ülesannete kogumik, veel enam aga
mingi koolitus (õpetaja 1).
Tõstatatud probleem seostub matemaatika õpetamise vähese relevantsusega õpilase
jaoks. Relevantsust on määratletud kui õpilase nõustumist sellega, kuivõrd õppe sisu,
vorm ja tulemused rahuldavad tema vajadusi ja seatud eesmärke, seega mõjutab relevantsus õpilase sisemist motivatsiooni. Relevantsuse puudumist rõhutasid ka teised
matemaatika õpetajad. Siinkohal oponeerib õpetaja 3, kes rõhutab, et andekate õpilaste huvi matemaatika õppimise vastu suureneb klassist klassi, samal ajal vähem võimekate huvi langeb, sest matemaatika on raske.
Tema seisukohta jagab kolleeg, kes apelleerib siiski õpilaste ealistele iseärasustele:
Kuuendas klassis algab ju puberteet. Neil [õpilastel] tekivad oma sümpaatiad ja antipaatiad. Tihti juhtub nii, et kui lubada neil endil moodustada rühmad, siis aetakse muud
juttu ja tööd ei tehta. Muidugi segab see õppimist. Seetõttu olen pidanud ka rühmi ümber
grupeerima (õpetaja 2).
Loodusõpetuse õpetajad olid ühel meelel väite suhtes, et huvi loodusõpetuse õpetamise vastu on suurem kui huvi matemaatika õppimise vastu. Selle põhjuseks peab
õpetaja 5 aspekti, et loodusõpetus on ju seotud õpilast iga päev ümbritseva loodusega
ja õpilane teeb huvitavaid katseid. Siiski jõuab ta mõtteni, et sellest hoolimata väheneb
vanuse kasvades õpilaste huvi õppida loodusõpetust. Õpetaja 7 arvab vastupidiselt, et
huvi õppida loodusõpetust on stabiilne ega muutu aja jooksul. Seda kinnitab ka õpilaste küsimustiku vastuste analüüs.
Õpilaste küsimustikust selgus, et loodusõpetuse tunni üks huvitavamaid osasid on
praktilised tööd, mida matemaatika tunnis tehakse väga harva. Seda aspekti kirjeldab
üks õpetajatest: Loodusõpetuse tundides tehakse käelist tegevust sisaldavad praktilisi katseid, veega "plätserdamist", saab esitleda oma tööd ja kõik see on eluline, st eluga seotud,
mitte teoreetiline (õpetaja 6).
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Selle intervjuu osa üks võtmesõnadest on oma töö esitlemine. Selgub, et õpilastele
meeldib teha Powerpointi esitlusi ja oma tööst rääkida. See on pigem loodusõpetuse
tunni osa ja üks huvi tekitavatest teguritest matemaatika tunni ees.
Motivatsiooni huvi ja meeldivuse komponendi hinnang oleneb õpitavast ainest.
Matemaatika õppimise motivatsioon on väiksem kui loodusõpetuse õppimise
motivatsioon. Põhjusena näevad õpetajad matemaatika vähest relevantsust õpilase jaoks, aga ka ealisi iseärasusi. Suurem huvi ja meeldivus õppida loodusõpetust on õpetajate arvates seotud praktiliste töödega ning loodusõpetuse sisu suurema relevantsusega õpilase jaoks.

ÕPPEMEETODID
Õpetaja õppemeetodid on üks õppekeskkonna karakteristikuid, mis mõjutab eelkõige
välist motivatsiooni. Eesmärk oligi välja selgitada, kas õpilased eelistavad matemaatika
ja loodusõpetuse tundides individuaalset või rühmatööd, kas neile meeldib oma tööst
kaaslastele rääkida, ning praktilise töö meeldivust. Hinnangute keskmised väärtused
on toodud tabelis 2.
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Tabel 2. Õpilaste hinnang õppemeetoditele
HINNATUD VÄIDE

KOOL

VASTUSTE
ARV

HINNANGUTE
KESKMINE

STANDARDHÄLVE

Mulle meeldib matemaatika
tunnis üksi ülesandeid
lahendada

1

179

3,23

0,89

2

128

3,39

0,87

Mulle meeldib matemaatika
tunnis kaaslastega koos

1

179

3,23

0,89

ülesandeid lahendada

2

128

3,39

0,87

Mulle meeldib rääkida oma
töö tulemustest kaaslastele

1

179

2,62

0,96

2

128

2,90

1,03

1

179

3,60

0,71

2

128

3,75

0,56

1

179

3,59

0,72

2

128

3,74

0,57

1

179

3,41

0,69

2

128

3,53

0,74

1

179

3,63

0,69

2

128

3,82

0,54

Mulle meeldib
loodusõpetuse tunnis teha
rühmatööd
Mulle meeldib
loodusõpetuse tunnis üksi
küsimustele vastuseid otsida
Mulle meeldib, et õpime
matemaatikat erinevate
praktiliste ülesannete kaudu
Mulle meeldib, et teeme
loodusõpetuses erinevaid
katseid ja praktilisi töid

Andmed tabelis 2 näitavad, et erinevused koolide vahel on olemas. Kõrgemalt hindavad õpilased loodusõpetuse tundides katsete ja praktiliste tööde tegemist ning matemaatika tunnis praktiliste ülesannete lahendamist. Seega on praktilised tööd mõlema
aine õppimisel tugev motiveeriv tegur. Praktilise töö tegemist loodusõpetuse tunnis
hindavad siiski õpilased mõlemas koolis statistiliselt oluliselt erinevalt. Koolis nr 2
on hinnang kõrgem: neljaastmelisel skaalal 3,82, väike standardhälve viitab õpilaste
sarnastele hinnangutele selles koolis. Kehtiva loodusõpetuse õppekava õpiväljundid
saavutatakse mõlemas koolis, siiski on huvitav välja selgitada, kas hinnangute erinevus
on põhjustatud õpilaskontingendi või õpetajafaktori erinevustest.
Tabeli põhjal selgub ka, et õpilased väärtustavad nii rühma- kui ka individuaalset tööd.
Seega pole matemaatika ja loodusõpetuse õppimisel üks meetod eelistatud teisele. Erinevusi hinnangutes ei leitud ka klasside lõikes.
Korrelatsioonanalüüs näitas, et omavahel on seotud hinnangud üksi töötamisele ehk
individuaalsele õppimisele nii matemaatikas kui ka loodusõpetuses: üksi õppida eelistavate õpilaste eelistused ei sõltu ainest. Huvitav oli ka tulemus, mis näitab oma töö
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tulemuste teistele tutvustamise vähest kasutamist mõlemas koolis. Oma töö tutvustamine arendab õpilaste suhtlemis- ja koostööoskusi. Nimetatud oskuste kujundamisel
on olulisem siiski rühmatöö, mis eeldab koos tegutsemist, teiste kuulamist, diskuteerimist ja oma arvamuse selgitamist ja põhjendamist.

Õpetajate intervjuudest selgus
Tänu mööbli kergele ümberpaigutamise võimalusele teevad kõik õpetajad rühmatööd.
Keskkond on väga hea. Kui on vaja teha rühmatööd, panen õpilased istuma ringi, nii et
kõik näevad ja kuulevad kõiki. Mina nimetaksin seda arutlemise keskkonnaks. Siis räägivad nad hea meelega (õpetaja 1).
Õpetaja rõhutas ka seda: Rühmatöö puhul valib tempo õpilane. See aga tähendab, et
minu tunnikava ei pruugi paika jääda ja mul peab olema alati valmis mõeldud varuplaan
(õpetaja 1).
Üks matemaatika õpetajatest leidis, et matemaatika tunnis on siiski õigem individuaalne õppimine: Rühmatöö osa minu tunnis on väike. Minu arvates õpib õpilane paremini asja selgeks, kui ta ise pusib ja lahendab ülesande. Muidu juhtub nii, et kahekesi
või kolmekesi rühmas lahendavad kiiremad ülesande ära ning aeglasemale lapsele ei jõua
kohale. Kodus hakkab proovima, kuid ei oska (õpetaja 4).
Õpilaste kõige kõrgemalt hinnatud õppemeetod on praktiliste tööde tegemine.
Matemaatika ja loodusõpetuse tunnis teevad õpilased nii individuaalset kui ka
rühmatööd, eelistamata üht teisele. Analüüsi tulemused näitavad, et üksi õppida
eelistavate õpilaste eelistused ei sõltu ainest. Õpetajad kasutavadki nii rühmatööd
kui ka individuaalõpet, mis vastab ka õpilaste soovidele. Avatud ruumi õppekeskkond loob suuremad võimalused erinevate meetodite kasutamiseks. Siiski tuleks
selles vanuses õpilaste eelistatumate õppemeetodite väljaselgitamiseks lisada vastavad küsimused õpilaste järelküsimustikku uuringu järgmises etapis.
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HINNANGUD NUTISEADMETE
KASUTAMISELE JA AVATUD RUUMIS
ÕPPIMISELE
Eeldati, et avatud ruumi õppekeskkonna motiveerivamaks muutmisel peaks nutiseadmete kasutamine mõjuma välise motivatsiooni tekitajana. Ülevaate õpilaste keskmistest hinnangutest annab tabel 3.
Tabel 3. Õpilaste hinnangute keskmised väärtused nutiseadmete kasutamisele matemaatika ja loodusõpetuse õppimisel
HINNATUD VÄIDE
Ma kasutan nutiseadmeid
matemaatika tundides
Ma kasutan nutiseadmeid
loodusõpetuse tundides
Kui mul on tunnis kasutada
enda ja kooli nutiseade, siis
valin kooli nutiseadme
Kui mul on tunnis kasutada
enda ja kooli nutiseade, siis
valin enda nutiseadme

KOOL

VASTUSTE
ARV

HINNANGUTE
KESKMINE

STANDARDHÄLVE

1

147

1,71

1,01

2

160

1,48

0,77

1

147

1,98

1,07

2

160

1,88

1,00

1

147

2,68

1,07

2

160

2,92

0,98

1

147

2,73

1,11

2

160

2,77

1,04

Andmed tabelis 3 näitavad, et nii matemaatika kui ka loodusõpetuse tundides kasutatakse nutiseadmeid vähe – õpilaste hinnang nutiseadmete kasutamisele on neljaastmelisel skaalal pigem negatiivne (väiksem kui 2,5). Standardhälbe suurus viitab hinnangute heterogeensusele, seda eriti nutiseadmete kasutamisele loodusõpetuse tundides
(SD = 1,00 esimeses koolis ja 1,07 teises koolis).
Selgub ka, et õpilased kasutavad nii kooli kui ka isiklikke nutiseadmeid. Hinnangud
vastavatele aspektidele on lähedased ja statistiliselt olulisi erinevusi analüüsi käigus ei
leitud.
Korrelatsioonanalüüs näitab, et õpilased, kes kasutavad nutiseadmeid, teevad seda nii
loodusõpetuse kui ka matemaatika tundides. Huvitav on ka seos matemaatika õppimise huvi ja meeldimise vahel. Loodusõpetuse õppimisel sellist seost ei ilmnenud.
Seega nutiseadmete kasutamine on üks võimalus suurendada õpilaste motivatsiooni
matemaatika õppimisel.
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Õpetajate intervjuudest selgus
Õpetajad rõhutavad avatud ruumis õpetamise eeliseid, tuues välja uued vahendid,
mida tavaklassis polnud: suur tahvlipind (kolm õpetajat), kolm suurt ekraani (kaks
õpetajat), iPadi kasutamise võimalus (neli õpetajat).
Õpetajate hulgas on nutiseadmete kasutamine, võrreldes tavaklassis antud tunniga,
tunduvalt suurenenud ja üks põhjusi on avatud ruumi õppekeskkonna vahendid.
Alguses mõtlesin, et vahet pole – ruum on ruum. Kuid nüüd näen, et siin on oluliselt
parem, sest siin on palju seadmeid ja vahendeid, mida tavaklassis pole. Nutiseadmeid kasutasin ka varem, kuid nüüd on hoopis paremad võimalused nende kasutamiseks. Boonusena
näen õpetajate koostööd (õpetaja 5).
Enne ma nutiseadmeid ei kasutanud, nüüd aga teen seda tihti, peaaegu igas tunnis. Meil
on ju avatud ruumi klasside peale kasutada üks komplekt iPade ja nii me saamegi eelmisel
päeval kokku leppida, kes millisel ajal saab need enda tundi kasutada. Siiski, neid võiks
olla ju veel rohkem – normaalne oleks minu arvates veel üks komplekt (õpetaja 3).
Õpetajaid motiveerib nutiseadmeid kasutama õpilaste positiivne reaktsioon, kuid ettevaatlikuks teeb õpilaste huvi langus, mistõttu tunni tegevuste valik oleneb õpetaja
hinnangust nutiseadmete efektiivsusele.
Alguses, kui nad [õpilased] said iPadid kätte, olid nad väga huvitatud. Paljudel ju endil
kodus seda pole või on arvuti kasutamise aeg limiteeritud. Kasutan nutiseadmeid siin
igas tunnis. Siiski panen tähele, et huvi nutiseadmete vastu on langemas. Nutiseadmed
iseenesest huvi ei suurenda. Huvi suureneb silmnähtavalt, kui võtan kasutusele mingi uue
rakenduse. Nende otsimine on aga päris ajakulukas (õpetaja 7).
Neli õpetajat leiavad, et nutiseadmeid oleks vaja siiski palju rohkem, eriti kui õpetaja
arvates on uue aine õppimisel efektiivsem individuaalne töö.
Minu tundides on rühmatöö osa väike ja pigem eelistan individuaalset ülesannete lahendamist. Selleks on vaja aga nutiseadmeid. Vaid ühel kolmandikul õpilastest on nutiseadmed. Selleks et teha nendega tööd, oleks 2/3 ehk umbes 40 seadet juurde vaja (õpetaja 4).
Nutiseadmeid kasutan siiski tunnis vaid siis, kui [selle meetodi] kasutegur on kõrge. Kui
leian, et efektiivsem on töövihiku või õpiku kasutamine, siis kasutan seda (õpetaja 5).
Kas õpilased eelistavad kasutada tundides isiklikku või kooli nutiseadet? Andmed
tabelis näitavad, et vahe hinnangutes on väike: 2,92 ja 2,77. Siin mängib õpetajate
sõnul siiski rolli nutiseadmete vähesus õpilastel ja enda seade võetakse kaasa pigem
demonstreerimiseks.
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Ma arvan, et neljandas ja viiendas klassis on umbes kolmandikul klassist oma nutiseade.
Sageli on aga nii, et oma nutiseade võetakse kaasa teistele näitamiseks. See on nagu staatuse
asi (õpetaja 2).
Nutiseadmeid kasutati valimisse kuulunud koolide põhikooli teises astmes matemaatika ja loodusõpetuse tundides vähe. Nutiseadmete kasutamist hindavad
kõrgemalt õpilased, kellele matemaatika on meeldiv ja huvitav. Nutiseadmete
kasutamine on üks võimalus suurendada õpilaste motivatsiooni matemaatika
õppimisel. Avatud ruumi tundides on õpetajate hinnangul nutiseadmete kasutamine märkimisväärselt suurenenud.
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LOODUSÕPETUSE JA MATEMAATIKA
ÕPPIMISE OLULISUS
Küsiti õpilaste hinnangut matemaatika ja loodusõpetuse tundides õpitavale, aga ka
matemaatika ja loodusõpetuse õppimise olulisusele. Ülevaate annab tabel 4.
Tabel 4. Õpilaste hinnangud matemaatika ja loodusõpetuse tundides õpitud teadmistele ja oskustele
HINNATUD VÄIDE
Loodusõpetuse tundides
õpitud teadmised on
kasulikud
Loodusõpetuse tunnis
õpitut ei lähe üldse vaja
Minu jaoks on oluline
õppida loodusõpetust
Mulle on oluline õppida
matemaatikat
Matemaatika tunnis õpitut
ei lähe elus üldse vaja
Matemaatika tunnis õpitud
teadmised ja oskused on
mulle kasulikud

KOOL

VASTUSTE
ARV

HINNANGUTE
KESKMINE

STANDARDHÄLVE

1

179

3,69

0,51

2

128

3,64

0,59

1

179

1,37

0,64

2

128

1,30

0,57

1

179

3,37

0,69

2

128

3,38

0,72

1

179

3,64

0,62

2

128

3,50

0,74

1

179

1,23

0,61

2

128

1,31

0,64

1

179

3,72

0,64

2

128

3,76

0,51

Andmed tabelis 4 viitavad sellele, et õpilased hindavad kõrgelt nii matemaatika kui
ka loodusõpetuse tundides omandatud teadmisi ja oskusi ning peavad nende ainete
õppimist oluliseks.
Klasside lõikes leiti statistiliselt oluline erinevus vaid kooli nr 2 5.a ja 6.a klassi hinnangute võrdlemisel. Nimelt hindasid 6.a klassi õpilased kõrgemalt väidet "Matemaatika
tunnis õpitut ei lähe elus üldse vaja". Teiste klasside hinnangutes nii koolis nr 2 kui ka
koolis nr 1 selle skaala väidetele statistiliselt olulisi erinevusi ei leitud.
Erinevusi ei leitud ka poiste ja tüdrukute hinnangutes loodusõpetuses omandatule.
Tüdrukud hindavad väidet "Matemaatika tunnis õpitut ei lähe mul elus vaja" siiski
tunduvalt madalamalt. Seega oleks vaja eelkõige tüdrukute jaoks tuua välja seosed
matemaatika ja ümbritseva elu vahel.
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Korrelatsioonanalüüsil leiti huvitavaid seoseid. Nimelt korreleerusid väited "Loodusõpetuse ja matemaatika tundides õpitud teadmised ja oskused on mulle kasulikud"
ning "Nii loodusõpetuse kui ka matemaatika õppimine on mulle oluline ja huvitav".
Huvitav, et seosed loodusõpetuse ja matemaatika olulisuse ja vastavate tundide meeldivuse vahel polnud statistiliselt olulised.
See läheb vastuollu intervjueeritud matemaatika õpetajate arvamusega matemaatika
vähesest relevantsusest. Õpetajate arvates on matemaatika tunnis põhiline matemaatilise kirjaoskuse õppimine. Samal ajal on seda õpitud vaid elementaartasemel, mis
takistab lõimimist teiste ainetega just 4., 5. ja 6. klassides.
Matemaatikat on raske teiste ainetega lõimida, sest nad on õppinud ära vaid elementaarmatemaatika ja siin on ainuke võimalus koostada ülesandeid, mille lahendamine eeldab
matemaatilisi oskusi, kuid sisu saab võtta loodusõpetusest või ajaloost (õpetaja 4).
Matemaatika tundides toimub põhiliselt oskuste treenimine. Kõiki õpilasi see niikuinii ei
huvita ja alles vanemaks saades saab õpilane aru, et oskus on vajalik ning võib-olla pingutab ta siis rohkem (õpetaja 3).
Õpilased peavad matemaatika ja loodusõpetuse õppimist oluliseks ning nendes
tundides omandatud teadmisi ja oskusi kasulikeks, kuid olulisus ei seostu nende
tundide meeldimisega. Klassist klassi liikudes hinnang matemaatika ja loodusõpetuse tundides omandatud teadmiste ja oskuste olulisusele ei muutu. Poisid ja
tüdrukud hindavad loodusõpetuse tundides omandatu väärtust ühtmoodi. Matemaatika tunnis omandatud teadmisi ja oskusi hindavad tüdrukud madalamalt.
Õpetajatele teeb muret matemaatika aine sisu.
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ÕPILASE TAJUTUD KOMPETENTS
Mõõdeti õpilase enda hinnangut oma teadmistele ja oskustele, mis võimaldavad toime
tulla matemaatika ja loodusõpetuse tundides. Ülevaate õpilaste keskmistest hinnangutest selle skaala väidetele annab tabel 5.
Tabel 5. Õpilaste hinnangute keskmised tajutud kompetentsi skaalal
HINNATUD VÄIDE
Ma saan matemaatika
tunnis hästi hakkama
Matemaatika on minu
jaoks raske
Ma oskan loodusõpetuse
tundides vastata
enamikule õpetaja
küsimustele
Ma pole kindel, et saan aru
loodusõpetusest

KOOL

VASTUSTE
ARV

HINNANGUTE
KESKMINE

STANDARDHÄLVE

1

179

3,15

0,71

2

128

3,05

0,79

1

179

2,19

0,88

2

128

2,29

1,09

1

179

3,23

0,64

2

128

2,91

0,79

1

179

1,83

0,84

2

128

2,03

0,96

Andmed tabelis 5 näitavad, et koolis nr 1 on hinnangute keskmised hakkamasaamisele nii matemaatika kui ka loodusõpetuse tunnis kõrgemad kui koolis nr 2. Koolis
nr 1 hindavad õpilased kõrgemalt hakkamasaamist loodusõpetuse tundides (Ma oskan
loodusõpetuse tundides vastata enamikule õpetaja küsimustele), koolis nr 2 aga matemaatika tundides. Tajutud kompetents loodusõpetuse tundides on koolis nr 1 kõrgem kui
koolis nr 2. Selline tulemus viitab õpetajafaktori olulisusele.
Kui võrrelda õpilaste hinnanguid aine raskusele, siis mõlemas koolis hinnatakse matemaatikat enda jaoks raskemaks. Tulemused näitavad, et õpilased hindavad oma kompetentsi neljandas klassis loodusõpetuses ja matemaatikas võrdlemisi kõrgeks: neljaastmelisel skaalal ~3,24. Kahjuks hinnang oma kompetentsusele väheneb viiendasse ja
kuuendasse klassi jõudmisel mõlemas aines.
Hinnang väitele "Matemaatika on minu jaoks raske" näitab klasside lõikes suurenemist, st õpilaste arvates läheb matemaatika raskemaks. Loodusõpetuse õppimisel
antud hinnangud väitele "Ma pole kindel, et saan aru loodusõpetusest" muutuvad aga
märksa väiksemaks. Ülevaade on esitatud joonisel 2.
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6.a

5.b

4.a
1,57

Ma pole kindel, et saan loodusõpetusest aru

1,78
2,05
2,9

Ma oskan loodusõpetuse tundides vastata
enamusele küsimustele

3,39
3,38
2,24

Matemaatika on minu jaoks raske

2,22
2,1
3,05

Ma saan matemaatika tunnis hästi hakkama

3,17
3,34

Joonis 2. Tajutud kompetentsi aspektide hinnangute keskmine väärtus klasside lõikes kool nr 1 näitel

Kuna tajutud kompetents on individuaalne ja ei pruugi käitumuslikult väljenduda, siis
õpetajate arvamust ei küsitud.
Hinnang tajutud kompetentsile matemaatika ja loodusõpetuse tundides erineb
koolide ja klasside lõikes. Esimeses koolis vähenevad hinnangud klassist klassi
edasi liikudes, teises koolis on problemaatiline üleminek viiendast klassist kuuendasse. Poiste ja tüdrukute hinnangud tajutud kompetentsi väidetele erinevad vaid
matemaatika raskuse hindamisel.
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HINNANG KOOSTÖÖLE
See skaala mõõtis õpilase interaktsiooni suunda ja tugevust matemaatika ja loodusõpetuse tundides. Ülevaate õpilaste keskmistest hinnangutest annab tabel 6.
Tabel 6. Õpilaste hinnangute keskmised koostööle koolide lõikes
HINNATUD VÄIDE
Loodusõpetuse tundides
küsin abi kaasõpilastelt
Loodusõpetuse tundides
saan oma küsimustele alati
õpetajalt vastuse

Matemaatika tundides
küsin abi kaasõpilastelt

Matemaatika tundides
saan oma küsimustele alati
õpetajalt vastuse
Mul on väga toredad
klassikaaslased
Kui teeme rühmatööd, siis
räägime vaid tunni tööst

KOOL

VASTUSTE
ARV

HINNANGUTE
KESKMINE

STANDARDHÄLVE

1

179

2,54

0,82

2

128

2,26

0,92

1

179

3,09

0,82

2

128

3,05

0,88

1

179

2,32

0,92

2

128

2,24

0,99

1

179

3,07

0,92

2

128

3,11

0,87

1

179

3,29

0,80

2

128

3,66

0,63

1

179

2,99

0,80

2

128

3,16

0,88

Andmed tabelis 6 näitavad, et 4.–6. klasside õpilased eelistavad otsida probleemide
lahendamisel abi pigem õpetajalt ja vähem küsida abi kaasõpilaselt, ehkki klassikaaslasi
hinnatakse väga toredateks. Õpetajalt vastuse saamine matemaatika tunnis on hinnatud vahemikus 3,05–3,11 neljaastmelisel skaalal, loodusõpetuse puhul teises koolis
aga madalamalt. Oma klassikaaslasi hinnatakse kõrgelt eriti koolis nr 2. Siiski leitakse
klassikaaslastes järjest enam negatiivseid omadusi ja neid peetakse vanuse kasvades
järjest vähem toredateks. Siin mängib ilmselt rolli saabuv puberteediiga.
Poiste ja tüdrukute hinnangutes koostöö skaala ühegi väite hinnangutes statistilisi erinevusi ei leitud.
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Õpetajate intervjuudest selgus
Õpetajate arvates on koostöö väga positiivne, sest nii harjuvad nad koos töötama ja
üksteisega arvestama (õpetaja 6).
Rühmatöid teen igas tunnis. Kuid kuuendas klassis olen teinud rühma koosseisudes muutusi, muidu võib juhtuda nii, et nad ajavad juttu ja tööülesande peale üldse ei mõtle. See
teisele lainele minek käib neil väga kähku (õpetaja 2).
Üks loodusõpetuse õpetajatest tõi välja "suure klassi", st kahe paralleelklassi õpilaste
tunni iseärasuse: Kui neid on ligi 50 õpilast siin ruumis, siis lihtsalt ei jõua kõigile küsimustele vastata. Seepärast oleks vahel vaja ka ühe paralleeli tunde (õpetaja 6).
Neljandate kuni kuuendate klasside õpilased eelistavad suhelda probleemide
lahendamisel pigem õpetajaga, küsides vähem abi kaasõpilastelt. Ehkki klassikaaslasi hinnatakse toredaks mõlemas koolis, on hinnang koolis nr 2 statistiliselt
oluliselt kõrgem. Siiski on mõlemas koolis võimalik vaadelda trendi, et vanuse
suurenedes hinnang klassikaaslaste meeldivusele väheneb. Poiste ja tüdrukute
hinnangutes koostöö skaala aspektidele statistiliselt olulised erinevused puuduvad.

HINNANG ENESEEFEKTIIVSUSELE
Seda motivatsiooniskaalat saab seostada eelkõige adekvaatse enesehinnanguga.
Huvitav oleks võrrelda õpilaste eneseefektiivsuse hinnangut nende hinnetega matemaatikas ja loodusõpetuses. Nimetatud tegevus on siiski planeeritud uuringu viimasesse etappi. Esimeses etapis kaardistati 4.–6. klasside õpilaste eneseefektiivsus.
Eneseefektiivsuse skaala sisaldab kuut väidet. Kahe kooli õpilaste hinnangute keskmisi väärtusi kirjeldab tabel 7.
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Tabel 7. Eneseefektiivsuse skaala aspektide hinnangute keskmine koolide lõikes
HINNATUD VÄIDE
Ma usun, et olen
matemaatikas tugev
Ma saan hästi
hakkama matemaatika
kontrolltöödega
Ma olen kindel, et saan
matemaatika veerandi
hindeks nelja või viie

Ma saan hästi hakkama
loodusõpetuse
kontrolltöödega

Ma usun, et mul on head
teadmised loodusõpetuses

Ma olen kindel, et saan
loodusõpetuse veerandi
hindeks nelja või viie

KOOL

VASTUSTE
ARV

HINNANGUTE
KESKMINE

STANDARDHÄLVE

1

179

2,82

0,91

2

128

2,78

0,97

1

179

2,85

0,78

2

128

2,86

0,85

1

179

3,24

0,88

2

128

3,28

0,97

1

179

3,34

0,67

2

128

2,99

0,83

1

179

3,30

0,63

2

128

3,08

0,78

1

179

3,65

0,54

2

128

3,46

0,79

Andmed tabelis 7 näitavad, et õpilased hindavad end tugevamaks loodusõpetuses ja
nõrgemaks matemaatikas. Vaadeldav on veel suundumus oodata head või väga head
veerandihinnet sõltumata sellest, kui tugevaks end vastavas aines hinnati. Eriti reljeefselt tuleb see välja matemaatikas. Näiteks koolis nr 1 on hinnang väidetele "Ma usun,
et olen matemaatikas tugev" ja "Ma saan hästi hakkama matemaatika kontrolltöödega" 2,82 ja 2,85, hinnang heale või väga heale veerandihindele on aga 3,24. See vahe
on ka statistiliselt oluline.
Analüüsides poiste ja tüdrukute hinnanguid eneseefektiivsuse skaala aspektidele, leiti
statistiliselt oluline erinevus matemaatika õppimisel väidete "Ma usun, et olen matemaatikas tugev" ja "Ma saan hästi hakkama matemaatika kontrolltöödega" vahel, kuid
mitte hea või väga hea veerandihinde hinnangutes. Mõlemale väitele andsid kõrgemad
hinnangud poisid. See tulemus on kooskõlas ka tajutud kompetentsi skaala väidete
hinnangutega: tüdrukutele on matemaatika raskem. Samal ajal hindasid tüdrukud
kõrgemalt ootust hea või väga hea veerandihinde saamisele. Loodusõpetuse õppimisel
ei leitud statistiliselt olulisi erinevusi hinnangutes enda tugevusele loodusõpetuses ja
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kontrolltöödega hästi hakkama saamises.
Korrelatsioonanalüüsil otsiti vastust küsimusele, millega on seotud hinnang veerandihindele neli ja viis. Tulemused on näha tabelis 8.
Tabel 8. Korrelatsioonanalüüsi tulemused (vaid statistiliselt olulised seosed)
SPEARMANI
ROO

P

Mulle meeldib õppida matemaatikat

0,296

0,000

Matemaatika õppimine on mulle
huvitav

0,238

0,000

Matemaatika tundides saan oma
küsimustele alati õpetajalt vastuse

0,199

0,000

Ma saan hästi hakkama matemaatika
kontrolltöödega

0,558

0,000

Ma usun, et olen matemaatikas tugev

0,783

0,000

Loodusõpetuse õppimine on mulle
huvitav

0,159

0,005

Mulle meeldib õppida loodusõpetust

0,115

0,045

Loodusõpetuse tundides saan oma
küsimustele alati õpetajalt vastuse

0,171

0,003

Ma usun, et mul on head teadmised
loodusõpetuses

0,417

0,000

Ma saan hästi hakkama loodusõpetuse
kontrolltöödega

0,429

0,000

MOTIVATSIOONISKAALADE VÄITED

Ma olen kindel, et
saan matemaatika
veerandihindeks nelja
või viie

Ma olen kindel, et
saan loodusõpetuse
veerandihindeks nelja
või viie

Andmed tabelis 8 näitavad, et mõlema aine puhul on kõige tugevam seos hinnangul
hea veerandihinde saamiseks hinnangutega headele ainealastele teadmistele ja hakkamasaamisele kontrolltöödega. Nii matemaatikas kui ka loodusõpetuses tuli välja ka
statistiliselt oluline korrelatsioon õpetajalt abi otsimisega ja aine huvitavuse ning meeldivusega.
Õpilased hindavad end tugevamaks loodusõpetuses ja nõrgemaks matemaatikas.
Õpilaste ootused saada hea või väga hea veerandihinne mõlemas aines on suured,
kusjuures tüdrukutel on see ootus suurem. Matemaatikas hindavad end tugevamaks poisid. Loodusõpetuses hea või väga hea veerandihinde saamist hindavad
taas kõrgemalt tüdrukud. Mõlema aine puhul on kõige tugevam seos hinnangul
hea veerandihinde saamiseks hinnangutega headele ainealastele teadmistele ja
hakkamasaamisele kontrolltöödega.
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ÕPILASTE HINNANG AUTONOOMIALE
Nagu sissejuhatavas osas oli märgitud, peetakse õpilaste autonoomiat motivatsiooni
üheks komponendiks. Avatud ruumis õpetamise üks eriline ja kuue õpetaja poolt
esile toodud aspekt oli õpilaste autonoomia, vaheldus, füüsiline liikumine tunni ajal.
Tavaklassis on see mõeldamatu, et õpilased liiguvad klassis pärast ühe ülesande sooritamist teise kohta. Avatud ruumi puhul on see võimalik. Näiteks pärast iseseisva
töö tegemist klassiruumi eri osades tullakse kokku ja arutatakse saadud tulemusi või
tehakse esitlusi oma rühma tööst.
Esmalt teostati kahe kooli hinnangute keskmiste väärtuste võrdlus. Ülevaade on toodud joonisel 3.
Kool 2

Kool 1

Mulle meeldib õppimise ajal töötada
erinevates rühmades
Mulle meeldib valida endale töökoht
Ma eelistan tundi, kus matemaatika õpetaja
ütleb, mida ma tegema pean
Matemaatika tunnis saan ise kavandada
oma õppimist
Loodusõpetuse tunnis saan ise kavandada
oma õppimist
Ma eelistan tundi, kus loodusõpetuse
õpetaja ütleb, mida ma tegema pean
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Joonis 3. Õpilaste hinnangud autonoomiale loodusõpetuse ja matemaatika tundides

Joonisel 3 on 2015. aasta kevadel õpilaste antud hinnang õppimisele: õpilaste autonoomia on väike, mõlema kooli matemaatika tundides ja teises koolis ka loodusõpetuse tundides on hinnang tunni õpilasepoolsele kavandamisele negatiivne (väiksem
kui keskmine 2,5 neljaastmelisel skaalal). Seega 4.–6. klassi õpilastel on võimalusi ise
õppimist kavandada väike, tunnid on pigem õpetajakesksed. Kuid õpilased hindavad
selliseid tunde, kus õpetaja ütleb, mida tegema peab, neljaastmelisel skaalal 3,3ga –
see on päris kõrge hinnang. Koolide nr 1 ja nr 2 õpilaste hinnangud on statistiliselt
oluliselt erinevad.
Kõige üksmeelsemalt hindasid õpilased väidet "Mulle meeldib valida endale töökoht",
see väide on saanud ka kõige kõrgemad hinnangud autonoomia skaalal.
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Kooli nr 2 4.–6. klasside õpilaste hinnangute vahel autonoomiale loodusõpetuse ja
matemaatika õppimisele polnud statistiliselt olulisi erinevusi. Oluline erinevus leiti
kooli nr 1 4.–6. klasside õpilaste hinnangute vahel väitele "Matemaatika tunnis saan
ise kavandada oma õppimist". See viitab õpetaja rolli olulisusele.
Poiste ja tüdrukute hinnangute vahel statistiliselt olulisi erinevusi ei leitud.
Korrelatsioonanalüüsil leiti keskmise tugevusega statistiliselt olulised seosed, mis näitavad, et õpilased, kes eelistavad tundi, kus õpetaja ütleb, mida peab tegema, hindavad
ühtviisi sellist tunni tegevuste läbiviimist nii matemaatika kui ka loodusõpetuse tundides. Ja vastupidi – seos on hinnangute vahel "Meeldib ise kavandada tunni tegevusi"
nii matemaatika kui ka loodusõpetuse tundides.

Õpetajate intervjuudest selgus
Õpetajad rõhutasid suure eelisena õpilaste võimalust ise töökohta valida. Tavaklassis
on selline võimalus minimaalne, avatud ruumi keskkond seevastu pakub selleks palju
võimalusi.
Õpilastel on siin palju suurem vabadus. Nad saavad vabalt liikuda, otsida endale sobiva
koha [õppimiseks] – kellele kus meeldib. Tänu sellele on ka õhkkond teistmoodi, vabam,
vähem pingeline. Õpilased ei taha koguni vahetunniks klassist välja minna – neile nii
meeldib siin (õpetaja 3).
Mõnele õpilasele meeldib teha ülesandeid ise. Siis ta leiab endale nurga, kus teised ei sega,
sobiva asendi, ja lahendab ülesandeid hea meelega (õpetaja 1).
Alguses oli see võõras, ja nagu õpetajad kommenteerisid, läks paar kuud, kuni neljanda klassi õpilased enam ei küsinud, kuhu võib istuda, vaid valisid endale ise koha.
Üks õpetaja iseloomustas seda kui õpilase iseseisvuse kasvu.
Tänu eri ainetele ja tunnis kasutatavatele mitmesugustele metoodikatele tuleb tihti
alustada mööbli paigutamisega kas rühma- või individuaalseks tööks. See füüsiline
tegevus on kujunenud tunni sissejuhatuseks.
Tihti tuleb tundi alustada mööbli ümberpaigutamisega, see on füüsiline tegevus ja mina
näen, et rahustab mürakarusid – nad saavad auru välja lasta. Ka koha valimine võtab
pinget maha. Õpilaste jaoks on piirid ja reeglid paika saanud, nad on muutunud iseseisvamaks, sest enam ei küsita nii tihti: kas ma tohin (õpetaja 6).
Õpilaste reaktsiooni ja tagasisidet iseloomustavad õpetajad erinevalt. Õpetaja 7: Osale
õpilastest meeldib, eriti neile, kes on hüperaktiivsed. Nad saavad vahetunnis liikuda, isegi
rabelda ja joosta end higiseks. Ei meeldi neile õpilastele, kes vajavad õppimiseks vaikust ja
rahu. Siin [avatud ruumis] on tihti uksed lahti ja lärmi on kuulda ka koridoris.
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Õpilaste tegevused on avatud ruumi klassis erinevad, võrreldes tavaklassiga, kus tavaliselt istutakse pingis. Huvitav oleks teada saada, kuidas aga mõjub avatud ruumis
õppimine õpitulemustele.
Üks õpetajatest on juba eelnevalt pessimistlikult häälestatud: Minu klassis on õpilaste
tagasiside matemaatika õppimisele sama mis tavaklassis: päris vastumeelne pole, kuid erilist entusiasmi ka üles ei näidata. Aga kokkuvõttes tulemus kannatab. Eelmisel aastal olid
selles klassis pooled [veerandi hinded] viied, nüüd oli esimese kontrolltöö hinnetes viisi
poole vähem (õpetaja 5).
Kahjuks võrdleb õpetaja küll samu õpilasi, kuid ei võta arvesse matemaatika sisu erinevust ja ka seda, et intervjuu läbiviimise aeg on uue õppeaasta esimene veerand.
Samuti võib huvi langus olla põhjustatud matemaatika sisu erinevusest 5. ja 6. klassis.
Andmete kogumine, mis võimaldab anda tõese vastuse avatud ruumi kui motiveeriva
õppekeskkonna mõjust õpitulemustele, on kavandatud edaspidiseks.
Seega kasutavad õpetajad avatud ruumi füüsilisi ressursse. Siiski tuleneb siit ka õpetajate vajadus täiendada oma teadmisi ja oskusi. Seda on analüüsitud õpetajate valmisoleku kirjeldamisel.
Praegu on valimisse kuulunud kahe kooli 4.–6. klassides õpilastel vähe autonoomiat. Tunnid on õpetajakesksed ja õpetaja määrab, mida ja kuidas õppida. Õpilased hindavad kõrgelt võimalust valida ise töökoht. Sellist võimalust pakub avatud
ruumis õppimine. Seega tavaklassis pingis istumisega võrreldes on avatud ruumis
õppimisel õpilaste arvates eelised.
Kokkuvõttes on mõõdetud kahe kooli 4.–6. klasside õpilaste hinnanguid motivatsiooni kõigile kaheksale komponendile. Tekkinud mustrit illustreerib joonis 4.
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Keskmine hinnang koolis 1
Keskmine hinnang koolis 2

Huvi ja emotsioonid
3,5
3

Autonoomia

2,5

Õppemeetodid

2
1,5
1
0,5
Eneseefektiivsus

0

Koostöö

Nutiseadmed

Ainete olulisus
Tajutud kompetents

Joonis 4. Õpilaste hinnangud motivatsiooni komponentidele koolides 1 ja 2

Jooniselt 4 on näha, et mõlema kooli õpilaste hinnangud motivatsiooni komponentidele moodustavad samasuguse mustri. Joonisel nähtavad erinevused koolide lõikes on
välja toodud eelnevas analüüsis.
Kõige olulisemaks motivatsiooni komponendiks pidasid valimisse kuulunud õpilased õppemeetodite komponenti. Neljaastmelisel skaalal oli esimese kooli õpilaste hinnangute keskmine väärtus 3,3 ja teise kooli õpilaste keskmine hinnang oli 3,5. Kuna
õppemeetodite kavandamisel saavad kaasa rääkida ka õpilased, siis võib õpetajatele
soovitada: küsige õpilaste käest, kuidas või millisel meetodil me järgmises tunnis (või
teatud teemat) õppima hakkame: kas teeme praktilist tööd ja lõpetamiseks teeme oma
tööst ettekande, täidame töövihikuid või töölehti, õpite ise kodus selgeks ja järgmisel
tunnil arutleme sel teemal jne.
Kõrgelt hindasid õpilased motivatsiooni tekitajana ka aine olulisuse komponenti (vastavalt 3,29 esimeses koolis ja 3,3 teises koolis). Aine olulisus on tugevalt seotud aines
õpitud teadmiste ja oskuste kasutamise võimalusega päriselus. Seega tuleb õpilastele
rohkem selgitada, kus tunnis õpitavat igapäevaelus vaja läheb. Ilmselt on õpetajad nii
ka teinud, sest loodusõpetuse tundides õpitu olulisust hindasid õpilased esimeses ja
teises koolis vastavalt 3,69 ja 3,64, matemaatikas 3,72 ja 3,76.
Kõige madalamalt on õpilased hinnanud nutiseadmete komponenti. Kuna 2015. aasta
kevadel õppisid kõik õpilased tavaklassis, siis hindasid nad ka toonast olukorda. On
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selge, et kui koolis on kõiki paralleelklasse kaks-kolm ja nutiseadmeid vaid 30, on
raske saada see komplekt oma tundi. Seetõttu on õpetajad nutiseadmeid oma tundides
vähe kasutanud, nagu selgus õpetajate intervjuudest ja õpilaste hinnangust.
Teine uuringu eesmärk oli analüüsida õpetajate valmisolekut õpetada avatud ruumis.
On ju õppekeskkond tavaklassis ja avatud ruumi klassis väga erinev.

ÕPETAJATE VALMISOLEK ÕPETAMISEKS
AVATUD RUUMIS
Afektiivne valmisolek
Suuremal osal õpetajatest olid avatud ruumis õpetamisega seoses positiivsed emotsioonid, mis olid tingitud avanenud uutest võimalustest, värskest ja puhtast ruumist ning
ka õpilaste innukusest.
Siin on tore, palju uusi võimalusi võrreldes tunni andmisega tavaklassis. Saan kasutada
paljusid asju, mida varem matemaatika tunnis ei kasutanud. Õpilaste silmad säravad ja
nad tahavad kõike teha (õpetaja 3).
Pikema staažiga loodusõpetuse õpetaja avaldas kahtlust: Ma olen seni töötanud tavaklassis ja kõigega hakkama saanud. Enda meelest olen olnud paindlik ja teinud ka siin
kõik endast oleneva. Siiski ei olegi ma kindel, et valiksin tavaklassi asemel selle keskkonna
(õpetaja 5).
Ka üks pikema staažiga matemaatika õpetaja avaldas kahtlust: Ma olen kehv kohaneja.
Siin on nii palju uut, millega peab kohanema. Arvan, et traditsioonilises klassis oleks mul
kergem. Kas või juba selle arvel, et seal on ahvatlusi õpilastele vähem ja distsipliini kergem
hoida. Siin on õpilase keskendumine enam häiritud ja kahe ülesande asemel suudab ta
lahendada vaid ühe. Muidugi võib pilt muutuda, kui sisseelamise aeg saab läbi (õpetaja 4).
Huvitav tendents ilmneb neid intervjuulõike vaadates: ennast peavad kehvemaks
kohanejaks just pikema staažiga õpetajad. Nooremad ja lühema staažiga õpetajad
kohanemisraskusi ei nimetanud. See on üks aspektidest, mis eeldab lisaintervjuude
tegemist jaanuaris-veebruaris, kui sisseelamiseks on olnud piisav aeg ja paljud asjad on
läinud oma rööbastesse.
Afektiivsele valmisolekule avatud ruumis õpetamisel aitab kaasa õpetajate koostöö.
Palju tunde antakse samas ruumis kahele paralleelklassile kahe õpetaja juhtimisel.
Selline koostöö on ühelt poolt ametialaselt rikastav, sest kahekesi on tunni tegevuste
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kavandamine lihtsam, ideed sünnivad kergemini ja neid on rohkem, lisaks veel põnevus ja positiivsed emotsioonid. Õpetajad nimetasid intervjuudes positiivsena head
koostööd. Intervjuude käigus ei rõhutatud mitte ainult professionaalsuse suurenemist
pedagoogiliste kogemuste jagamise kaudu, vaid ka Maslow’ vajaduste püramiidis asuva
turvalisuse suurenemist.
Kui ühel meist tuleb hea mõte, siis asi ei piirdu sellega, vaid teine läheb mõttega edasi ja
tulemus on hea tund, mis meeldib õpilastele ja ka meil endil on kergem tundi anda. Nii
saab teada palju nippe, mille peale ise ei tulegi. Kaks pead on ikka kaks pead! (õpetaja 6).
Kui oleme tunnis kahekesi, tekib teatav turvatunne ja see toetab (õpetaja 3).
Kaks õpetajat klassis on palju põnevam kui üksi töötada, sest saab jagada ülesandeid. Eelarvamus, et läheb igavaks, ei pea paika, sest iga päev on erinev (õpetaja 5).
Me oleme välja töötanud skeemi, kus üks on juhtiv õpetaja ja teine pigem abiõpetaja rollis.
Selline tunni läbiviimine eeldab koostööd tunni kavandamisel. Me oleme ju erineva ettevalmistuse ja erineva kogemustepagasiga (õpetaja 1).
Väga oluliseks peetakse ka "toetava õla tunnet".
Kui on raske ja oleme väsinud, siis tihti piisab kolleegi humoorikast repliigist: ega me siis
nii kehvad naised ka pole – ja tuju läheb paremaks ning energiat tuleb juurde (õpetaja 3).
Koostöö iseloomustamisel nimetatakse õpetaja suurt koormust, millele nüüd lisandub
veel kolleegiga järgmise tunni tegevuste arutamine, mis võib kesta kella viie-kuueni
õhtul.
Tihe koostöö võib aga muutuda kurnavaks: Tööpäevad venivad liiga pikaks. Annad oma
tunnid ära ja siis tuleb kolleegiga arutada, mida homme tunnis teha ja kuidas. Kumbki
käib oma ideed välja, arutame, paneme kava paika. Koju jõuad hilja ja väsinuna, ei taha
kedagi näha ega midagi teha (õpetaja 2).
Järgmine aspekt, millele õpetajad tähelepanu juhtisid, oli digiseadmete töökindlus.
Häirib see, kui eelmisel õhtul paned paika, et kasutad tunnis arvutit või iPade, ja siis
tunnis selgub, et miski ei lähe käima: loodusõpetuse klassis tahvli arvuti hiir ei tööta või
Apple TV ei lähe käima. Tuleb kiiresti ümber mõelda ja leida asendustegevus (õpetaja 7).
Avatud ruumis tunde andvatel õpetajatel on valmisolek afektiivses valdkonnas olemas.
Veebruaris toimunud uuest intervjuude sarjast saab pildi ka võimalikest muutustest
sügispoolaasta jooksul.
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Kognitiivne valmisolek
Enamik õpetajatest tunnistab, et nad vajavad abi IT-vahendite kasutamisel. Seejuures
toodi välja mitmesuguseid aspekte.
iPadi [kasutamist] on vaja juurde õppida, seda enam, et endal mul seda tarkust pole
(õpetaja 1).
Selle õpetaja seisukoht polnud erandlik, seda rõhutasid ka teised õpetajad. Õpetaja 2
täiendab: Lõpetasin ülikooli eelmisel aastal, kuid selliseid asju meile ei õpetatud (õpetaja 2).
Seda enam on hädas vanemad õpetajad, kelle ülikooliaastad on jäänud kaugemale.
Õpetaja 4 tõi välja neli valdkonda, kus ta vajaks abi: aktiivõpe, IT ja nutiseadmed,
tunnis kasutatavad mängud ja võimalused matemaatika sidumiseks eluga.
Meile oleks abi vaja ideede külvamisel. Tahaksime näha reaalset matemaatika tundi, kus
õpilastel on tore, õpetajal on tore ja aine õpetatakse ära (õpetaja 4).
Siin on võtmesõnaks soov saada abi 4.–6. klasside matemaatika relevantsemaks muutmisel. Kehtivas õppekavas rõhutatakse: põhikooli matemaatikaõpetuse üks eesmärke
on, et õpilane väärtustab matemaatikat ning tunneb rõõmu matemaatikaga tegelemisest. Teisalt juhitakse tähelepanu sellele, et matemaatikapädevus hõlmab ka huvi matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise ja personaalse tähenduse mõistmist
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste kasutamist. Huvi matemaatika vastu saab suurendada, sidudes seda õpilase igapäevaeluga51.
Õppekavast: matemaatikaõpetus lõimitakse teiste ainevaldkondade õpetusega kaht
põhilist teed pidi. Ühelt poolt kujuneb õpilastel teistes ainevaldkondades rakendatavate matemaatiliste meetodite kasutamise kaudu arusaamine matemaatikast kui oma
universaalse keele ja meetoditega teisi ainevaldkondi toetavast ning lõimivast baasteadusest. Teiselt poolt annab teistest ainevaldkondadest ja reaalsusest tulenevate ülesannete kasutamine matemaatikakursuses õpilastele ettekujutuse matemaatika rakendusvõimalustest ning tihedast seotusest õpilasi ümbritseva maailmaga.
Õpilase igapäevane reaalsus on sellest kahjuks erinev: õppematerjalid ei vasta alati sellisele lähenemisele ja seetõttu on just õpetajate õlgadele jäetud koorem täita õppekava
nõudeid. Õpetajad saavad selle ülesandega hästi hakkama, sest nagu näitasid õpilaste
hinnangud motivatsiooni komponentidele, väärtustavad õpilased kõrgelt õpetaja rolli
õppimise motiveerimisel. Kõrgeimad hinnangud anti õpetaja loodud õppekeskkonna
motivatsiooni mudelis õppemeetodite ja aine olulisuse komponendile. Siiski matemaatika õpetajad tahavad oma kompetentsi suurendada, et huvi matemaatikat õppida
oleks suurem ja matemaatika tunnid poleks igavamad ja raskemad kui loodusõpetuse
tunnid.
51

http://oppekava.innove.ee/pohiharidus/matemaatika.
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Rakenduslik valmisolek
Kõik seitse õpetajat avaldasid arvamust, et avatud ruum on hea õppekeskkond ja nad
soovitavad seda kõigile.
Kindlasti soovitan. See on tore tulemus, sest meie kool võitis tänu avatud ruumi projektile väga palju: saime uued nutiseadmed, arvutid, uued lahendused klassidesse ja toreda
mööbli. Ka õpilased tulevad siia parema meelega kui tavaklassi (õpetaja 3).
Õpetajate valmisoleku kirjeldamisel selgus, et õpetajad on valmis õpetama avatud
ruumi klassides. Suurim on valmisolek afektiivses ja rakenduslikus komponendis.
Kognitiivse valmisoleku suurendamiseks vajavad õpetajad IT-koolitusi. Need
peaksid hõlmama iPadi kasutamist, uusi programme ja rakendusi, mida tunnis
saaks kasutada. Sama tähtsaks pidasid õpetajad täiendkoolitusi, mis aitaksid
siduda koolimatemaatikat teiste ainetega ja igapäevaeluga, et muuta matemaatika
õppimine õpilase jaoks relevantsemaks.
Eelnevad tsitaadid näitavad õpetajate erinevusi nii arusaamades õpetamisest kui ka
hoiakutes. Seetõttu tuleks pöörata rohkem tähelepanu avatud ruumi klassides koos
töötavate õpetajate omavahelisele sobivusele.
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Hansa kooli õpetajad avatud õpperuumist:
Õpilased on mõistnud, et avatud ruumis õpivad nad ise ja õpetaja aitab neid selle juures. Tunnid ei ole rutiinsed ja ruum pakub
võimalusi avastamiseks ja uute oskuste õppimiseks. Meile sobib
spontaansus ja me ei karda katsetada. Oleme paindlikud ja korraldame oma töö kiiresti ümber järsku tekkinud ideedega sobivalt. Õpilased haakuvad väga kiiresti ja rõõmuga, kui ka neid
kaasata tunni kavandamisse.
Hansa kooli õpilased avatud õpperuumist:
Õppides võib ka pikali visata, aga matemaatika kontrolltööd teen
ikkagi ilusti laua taga, muidu ei tule korralikult välja. Rühmatöödeks paneme lauad kokku. Teistes klassides peab laudu kõvasti
liigutama, siin on kerged lauad. Võime rühmatöö ajal ka vagunis
istuda. Õppimine on lahedam, sest tehakse rühmatöid ja ise saab
valida sobiva õppimiskoha.
Hansa kooli lapsevanemad avatud õpperuumist:
Enamasti ei ole minu lapsel kunagi olnud probleeme tahtmisega
koolis käia, kuid kindlasti on uutmoodi kooliruum suurendanud
(vähemalt kooliaasta alguses) motivatsiooni kooli minna. Õpetajatelt nõuab see aga hoopis teistsugust rolli, suuremat ja väga
hästi läbimõeldud ettevalmistust tunniks, avatust ning rohkem
koostööd kolleegidega. Õpetaja õpetab vähem, annab lapsele
rohkem valikuvõimalusi.

