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Õpikeskkond vajab nii senisest täpsemat määratlemist õppekavas kui ka
sobivaid koostööformaate ja tugistruktuure koolipraktikas.
Kooli põhiülesande võib kõige lühemalt sõnastada õppimist soodustava keskkonna
kujundamisena. Õpikeskkond tuleb kujundada võimalikult terviklikult ja nii, et
õppimist märgatavalt mõjutavad tegurid tähelepanu alt välja ei jääks. Kehtiv riiklik
õppekava kõneleb “õppekeskkonnast” võrdlemisi napilt, esitades sellele viis üldist
nõuet (RÕK 2002 §13 lg 5): õpilaste, õpetajate, kooli juhtkonna ja lastevanemate
(eestkostjate, hooldajate) omavahelised suhted põhinevad lugupidamisel ning
demokraatial; on olemas õppekava elluviimiseks vajalikud õppevahendid ja materjalid; järgitakse tervisekaitse- ja ohutusnõudeid; luuakse tingimused õpilase ja
õpetaja arenguks; on esteetiliselt kujundatud otstarbeka sisustusega ruumid.
Koolikeskkond ja õpikeskkond Õppekava arenduskeskuse arvates tuleks neid olulisi
põhimõtteid süvendada ja laiendada. Selleks on keskuse avaldatud üldosa projektis
(www.ut.ee/curriculum) õppekeskkonna mõistet diferentseeritud ja täpsustatud,
eristades õpi- ja koolikeskkonda. “Õpikeskkond” on määratletud kui füüsiline ja
sotsiaalne keskkond, kus õpitakse riikliku õppekava alusel. “Koolikeskkond”
moodustab sellest ühe osa ning sellele laienevad kõik õpikeskkonna kohta käivad
nõuded. Õpikeskkonna osad on selle määratluse kohaselt nii kool kui ka selles
viibivad inimesed ja nende kujundatud sotsiaalne kliima, nii õppevara ja -vahendid
kui ka õppekäigul kogetu; samuti kodu, kui seal näiteks koduseid ülesandeid tehakse.
Mõistagi saab kool kõige enam panustada sellesse, kuidas on korraldatud
koolikeskkond – vahendilised tingimused, inimeste suhted, hoiakud ja väärtused. Ent
samas kujundab kool õpilaste õpikeskkonda ka koolivälise õppimise toetamise kaudu
– olgu selleks siis õppekäikude, projektide jms korraldamine või lapsevanemate
nõustamine koduste õpitingimuste loomisel. Ka näiteks õpilaste juhendamine selle
kohta, kuidas jaotada oma koormust mõõdukalt ja ühtlaselt, kuulub kooli
õpikeskkonna kujundamise hulka. “Kooliseina läbilaskvus” Õpi- ja koolikeskkonna
kujundamises peaksid teadlikult osalema kõik, kes õppimist sihipäraselt mõjutada
saavad: lapsevanemad, paikkonna ettevõtted, kultuuriasutused, kodanikuühendused.
Ja loomulikult õpilased ise. Muidugi, kui õpikeskkond on määratletud igasuguse
keskkonnana, kus õpitakse riikliku õppekava alusel, koosneb see ka kõigist muudest
teguritest, millega õpilane õpiülesandeid täites (sh näiteks uurimistööd tehes,
õppekäigul viibides) kokku puutub. Kuid oluline on, et vähemalt nende töö, kes on
suutelised õpikeskkonna kujundamises teadlikult osalema, oleks sihipärane ja
kooskõlastatud. “Koolisein” peaks olema “läbilaskev” mõlemas suunas. Ühelt poolt
tuleks õpilaste, lapsevanemate ja kooli personali kõrval ka kooli partnereid (sh
ettevõtteid ning kultuuriasutusi) mõista õpikeskkonna kujundajatena, kaasates neid
võimalust ja vajadust mööda nii kooli õppekava eesmärkide määratlemisse kui ka
õppe- ja kasvatustöösse. Teiselt poolt peaks õpilasel olema võimalik kogeda õpitava
seoseid koolivälise eluga, sh koolimajast välja pääseda. Ning seal “koolist väljas” (nt
ettevõtetes ja ametiasutustes) peaks õpilane olema teretulnud. Õigupoolest vajaks see
ka riikliku poliitika tuge, kas või selleks, et kohalik tööandja oleks motiveeritud
õpilastele ajutiste töövõimaluste loomiseks. Riiklikule poliitikale, kõige

konkreetsemalt aga kooli õppekavas kirjeldatud kooli õpikeskkonna poliitikale, võiks
toetuda eri institutsioonide sünergiline tegevus kooli oma näo kujundamisel ning iga
õpilase ja paikkonna vajaduste arvestamisel. Õpikeskkonna kujundamine on mahukas
korralduslik töö, mis nõuab eesmärkide ja tegevusviiside määratlemist, koolipersonali
juhendamist, heade kogemuste vahetamist, tööülesannete selgeks rääkimist,
mugavamate suhtlemisformaatide loomist (klassikaline koosolek pole alati parim).
Oluline on luua töökorraldus, mis optimeerib aineõpetaja, klassijuhataja,
koolipsühholoogi jm personali tööülesanded nii, et ratsionaalsema jaotuse kaudu
väheneks inimeste individuaalne koormus. Näiteks õpilase koormuse ühtlase
jaotamise eeldus on, et õpetajad kooskõlastavad oma töökavasid – õpetajad vajavad
tõenäoliselt omavahelisi teabevahetamise seminare. Kooskõlastamist eeldab ka eri
õppeainete seostatum õpetamine (mida toetab, kuid ei asenda ainetevaheliste seoste
selgitamine õppekavas), koostöö kooli partnerite ja lapsevanematega, õpilase
tugevuste või õpi- või käitumisraskuste väljaselgitamine. Näiteks ei peaks
lapsevanema kaasatus sõltuma peamiselt klassijuhataja andekusest ja
missioonitundest. Kool tervikuna peaks toetama lapsevanema ootust, et temalt
tahetakse kaasarääkimist ja osalemist nii õppekäikude planeerimisel kui ka näiteks
hindamist puudutavatel aruteludel. Samuti peaks kool tervikuna toetama
koostööoskuste, sh nt reeglite kokkuleppimise ja järgimise oskuste kujunemist
õpilastel. Kooli (ja selle partnerite) ühisüritused peaksid toetama oluliseks peetavate
väärtuste ja hoiakute omaksvõtmist. Näiteks inimese- ja ühiskonnaõpetuses õpitut
peaks saama harjutada ja kasutada ka teistes tundides ja mujal koolielus.
Koostöövõrgustike vajadusest Uues õppekavas antakse võrgustikutöö kujundamiseks
senisest selgemaid juhiseid läbivate teemade ja ainevaldkondade metoodilistes
rakendusjuhendites sisalduvate soovituste kaudu. Läbivate teemade puhul
kirjeldatakse võimalusi, kuidas kool saab korraldada klassi- ja koolivälist tegevust
koostöös kohaliku omavalitsuse, piirkonna asutuste ja ettevõtete, teiste õppe- ja
kultuuriasutuste ja kodanikuühendustega, ning osutatakse aspektidele, millele õpetaja
peaks tähelepanu pöörama kõikide õppeainete tundides. Ainevaldkonnakavade juurde
kuuluvates rakendusjuhendites kirjeldatakse näiteks, kuidas saavutada teatud
õpitulemusi pigem mitmesuguste projektide, väljasõitude jms raames kui tavalistes
klassitundides; kus ja kuidas pöörata erilist tähelepanu koostööle teiste õpetajatega ja
klassivälistele kogu kooli üritustele; kuidas võimaldada õpilastel reflekteerida ja
tõlgendada oma koolivälist kogemust konkreetse õppeaine kontekstis. Kuid üksnes
heast õppekavast ei pii-sa. Toimiva koostöö kujunemine nõuab vastava konkreetse
kooli eripära ja vajadusi arvestavate (koos)töövormide ja tegevusviiside
väljatöötamist ja toimima hakkamist igas koolis – nii nagu näiteks Viimsi Keskkoolis
(vt Leelo Tiisvelti ja Lemme Randma artiklit): koolijuhtkonna eestvõtmist (koos
rahastajate mõistva suhtumisega) ning õpetajaskonna ja tugipersonali sisulist
kaasatulemist.
Uue õppekava üldosa Õpilaste arengu seire- ja tugivõrgustikud on valdkond, milles
õppekava arenduskeskus on püüdnud oma üldosaga sammu edasi astuda, kuid mille
rakendumine vajab kooli initsiatiivi ja institutsioonide koostööd. Kehtiva riikliku
õppekava üldosas sisalduvale temaatikale on õppekava arenduskeskuse versioonis
lisatud punktid, mis käsitlevad õpilaste õppimise ja tervisega tegelevat tugipersonali,
samuti hariduslike erivajadustega ning õppekeelest erineva emakeele ja muu
kultuuritaustaga õpilasi. Nendes valdkondades tuleb eri spetsialistide süsteemse
koostöökorralduse hädavajalikkus praktikas ka kõige selgemalt esile. Kooli

tugipersonali (vähemalt psühholoog, eripedagoog, sotsiaaltöötaja või -pedagoog ja
tervishoiutöötaja) puhul on peetud silmas seda, et nende osutatav abi ja nõustamine
oleks õpilasele kättesaadav ning kool ja kohalik omavalitsus looksid võimalused
spetsialistide kaasamiseks. Tegemist võib olla nii kooli töötajate kui ka isi-kute või
asutustega, kes vastavat teenust koolile osutavad. Seire eesmärk on jälgida õpilase
arengut, et luua eeldused tervise- ja arenguhäirete, õpiraskuste, üld- ja eriandekuse
ning muude erivajaduste märkamiseks ja arvestamiseks. Samuti näeb üldosa projekt
ette, et õpilasel oleks täiendava juhendamise ja õpiabi saamise võimalus. Kui õpilasel
on mitterahuldavaid õpitulemusi või muid probleeme, tuleks kõigepealt selgitada välja
probleemide põhjused ning planeerida koos tugipersonali ja vanematega võimalikku
individuaalset õpiabi või õppeviisi kohandamist. Sisuliselt ei ole niisuguse
töökorralduse tulemus mitte üksnes konkreetse õpilase individuaalsete vajaduste
õigeaegne märkamine, vaid see loob ka võimaluse saada paremat infot koolis
tervikuna tekkivatest probleemidest, arengutest ja ootustest.

