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Prindi

Turvalise õppekeskkonna kujundamine
Õppekeskkond - õpilasi ümbritsev vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslus, milles õpilased
arenevad ja õpivad. Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab
õppekava alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere
traditsioone.“ (Põhikooli Riiklik Õppekava)
Õppekeskkonna turvalisus ei ole muust koolielust eraldiseisev valdkond, vaid kujundatakse läbi kogu kooli
tegevuse. Õppekeskkonna käsitlusi on erinevaid. Laias tähenduses võib õppekeskkonna tinglikult jagada
mitmeks alavaldkonnaks, mille omaduste koosmõjus keskkond teadlikult kujundatakse. Jaotus võib olla
näiteks selline:
1. Struktuurid ja kodukord (märksõnad nt: demokraatlik koolikorraldus, ettevõtlikkuse ja
kodanikualgatuse soodustamine, avatus ja koostöö)
2. Vaimsus ja suhted (märksõnad nt: koolikultuur ja vaimsus, traditsioonid, käitumisharjumused,
koolisuhted, õpilaste ja töötajate vaimne tervis)
3. Otsene õppetöö (märksõnad nt: kooli õppekava, hindamispraktika, õpetamismetoodika valik,
õppevahendid)
4. Hoone ehitus, ruumide paigutus, kujundus ja sisustus (märksõnad nt: stimuleeriv, arenguvõimalusi
pakkuv, ohutu, keskkonnateadlikkust, tervislikke eluviise, liikluskasvatust, aktiivsust ja loovust soodustav)
5. Teabekeskkond, keel ja kommunikatsioon (märksõnad nt: IT-alane turve, virtuaalsed õpikeskkonnad,
läbimõeldud avalikkusega suhtlemine, kooli veebileht, teadetetahvlid, infovahetus sidusrühmadega,
andmekaitse)
Põhikooli-ja gümnaasiumiseadus sätestab, et „Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline,
positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja
kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja
kultuurilise identiteedi kujunemist.“
Õppekeskkond peab toetama õpilase arengut. Koolis ja väljaspool kooli toimuva õppe ja kasvatuse
korraldamisel lähtub kool riiklikes õppekavades ja teistes õigusaktides õppekeskkonnale sätestatud
nõuetest.
Kooli sisustusele, ruumidele, hoonetele ja maa-alale esitatavad tervisekaitsenõuded kehtestab Vabariigi
Valitsus.
Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad sätestavad, et „koolis toetatakse võrdsel määral õpilase
vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.“ … „alusväärtustena tähtsustatakse
üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste
vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism,
kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus,
vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus).“
"Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel:
1) osaleb kogu koolipere;
2) luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid
austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ning teiste õpetuse ja kasvatusega seotud
osaliste vahel;
3) koheldakse kõiki õpilasi eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades nende eneseväärikust ning
isikupära;
4) jagatakse asjakohaselt ja selgelt otsustusõigus ja vastutus;
5) märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu; hoidutakse õpilaste sildistamisest ja
nende eneseusu vähendamisest;
6) välditakse õpilastevahelist vägivalda ja kiusamist;
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7) ollakse avatud vabale arvamusvahetusele, sealhulgas kriitikale;
8) luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda nii üksi kui ka koos
kaaslastega;
9) luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja eluraskuste puhul;
10) luuakse õhkkond, mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sõbralikkusel ja heatahtlikkusel;
11) korraldatakse koolielu inimõigusi ja demokraatiat austava ühiskonna mudelina, mida iseloomustavad
kooliperes jagatud ja püsivad alusväärtused ning heade ideede ja positiivsete uuenduste toetamine;
12) korraldatakse koolielu lähtudes rahvusliku, rassilise ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtetest.“
„Füüsilist keskkonda kujundades jälgib kool, et:
1) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on õppe seisukohast otstarbekas;
2) õppes on võimalused kasutada internetiühendusega arvutit ja esitlustehnikat ning õpilastel on võimalus
kasutada kooliraamatukogu;
3) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus on turvaline ning vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele;
4) ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega;
5) kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripärale kohandatavat õppevara, sealhulgas nüüdisaegseid
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja -vahendeid;
6) on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise võimalused nii koolitundides kui ka
tunniväliselt.“
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