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1. Kas väärtuskasvatus kuulub ja sobib kooli? 
 
 
Ajast ja maailmavaatest sõltumata ei ole võimalik teostada väärtusvaba hariduse ideed. Bernard 

Russell rõhutab oma teoses „On Education―, et hariduse kontseptsioon sõltub sellest, millised on 

meie väärtused – mida peame oma laste jaoks oluliseks. 20. sajandi kuuekümnendatel aastatel 

seati väärtuste ja kõlbluse rõhutamine hariduslikus kontekstis kahtluse alla. Selles peegeldus 

vastuseis arusaamale, et õpetajatel ja haridusteadlastel on üheselt mõistatav monopol õpilastele 

edastatava   teadmise   üle,   mis   on   hea   ja   halb.   Koolide   ja   kirikute   lahususe   printsiibi 

rakendamisega ning ühiskondliku moraalikonsensuse hägustumisega loobuti tihti hariduses ka 

väärtuskasvatusest. Nii mõnedki haridusteadlased hakkasid pooldama nn ―väärtusvaba� 

haridust, pidades väärtuste õpetamist sobimatuks üha pluraliseeruvat ühiskonda ning 

postmodernismi paradigmat  arvesse  võttes.  Ainsaks  mõeldavaks  sihiks  taolises  arusaamas  

sai  teadmiste  ja oskuste omandamine. Samuti ei sobinud nö valmis ja muutumatute väärtuste 

edasiandmine uude hariduskontseptsiooni, milles õpilasel nähti aktiivset rolli ning kus hariduse 

eesmärgiks oli  mitte 

„traditsiooni  edasiandmine―,  vaid  pigem  „valmistumine  osalema  homses―   (Freire,  1972). 

Taoline „väärtusvaba― lähenemine leidis aga teravat vastuseisu paljude õpetajate ja 

lapsevanemate poolt, kes tõdesid, et väärtusvaba haridus on võimatu ning selle dimensiooni 

eiramine ei tekita mitte ainult tõsiseid distsipliiniprobleeme, vaid pärsib nii akadeemilist 

võimekust kui ka identiteedi arengut. Käesolevaks ajaks on selle tõdemuse järelkajana 

väärtuskasvatusele tähelepanu pööratud enamuses koolisüsteemides, sõltumata sellest, et 

lähtutakse erinevatest   moraalifilosoofilistest   arusaamadest   ning   rakendatakse   erinevaid 

meetodeid. Eesti keeles on 2009. aastal ilmunud kaks antud temaatikale pühendatud kogumikku: 
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„Väärtused,  iseloom  ja  kool:  väärtuskasvatuse  lugemik“  ja  „Väärtused  ja  väärtuskasvatus. 

Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis“. Need raamatud annavad hea ülevaate 

erinevatest väärtuskasvatuse võimalustest ja rakendustest nii Eestis kui mujal maailmas. 

 
2. Miks peaks kool tegelema väärtustega? 

 
 
Väärtuskasvatuse vajalikkust võib vaadelda nii indiviidi, kooli kui ka ühiskonna positsioonilt. 

Kuna iga inimene ehk indiviid kujundab oma arusaama haridusest ja ühiskonnast, mis omakorda 

peegeldub tagasi ühiskonda, alustagem indiviidist. 
 
 
Humanistlikust ja kristlikust inimesekontseptsioonist lähtudes on inimene subjekt, mitte objekt. 

Vaevalt keegi tänasel päeval tunnistab, et ta ei pea õpilasi täisväärtuslikeks inimesteks. Ometi 

saab praktikas tihti õpilasest vahend õppekava üllaste eesmärkide täitmiseks. Ühekülgselt 

ainekeskne lähenemine  võib olla põhjuseks nii koolist väljalangemisele kui ka madalale huvile 

loodusainete vastu, millele viitab 2008. aasta inimarengu aruanne. Üksikute teadmiskildude 

lisandumine ei  aita tihti kaasa terviku  mõistmisele.  Siiski,  ka väärtuskasvatus  ei  ole teatud 

nippide äraõppimine, vaid see kätkeb endas inimkäsitlust, mis ei luba õpilast taandada (ka mitte 

väärtus-) kasvatuse objektiks. Seega ei saa väärtuskasvatus olla pelgalt hea metoodika lahus 

vastavast inimkäsitlusest, vaid pigem saab rääkida hoiakutest  lähtuvatest ja nendega 

kooskõlalistest lähenemistest. 
 
 
Arusaam  õpilasest  kui  autonoomsest  ratsionaalsest  indiviidist,  kel  on  võime  suhtestuda 

õpitavasse, olla motiveeritud ning huvituda ning kes vajab eneseusku ja edukogemust, nõuab 

omakorda õppimise käsitlust, milles õpilasel on mõtestav, reflektiivne ja aktiivne roll. 
 
 

“Moodne kasvatusmõtlemine seab eesmärgiks inimese isesuse, tema endaks saamise, individuaalsuse, 

et noor inimene saaks võimeliseks uut loovaks iseseisvaks tegevuseks ja suudaks vabadust kasutada 

ülesehitavas mõttes. Inimene on  mitmemõõtmeline olend  ning  kasvatus  peaks  hoolt  kandma tema 

mitmekülgse arengu (emotsionaalne, intellektuaalne, sotsiaalne, eetiline, esteetiline, kehaline jne) eest. 

Inimväärika elu eeldus on kriitilise mõtlemise võime, arenev suutlikkus otsida tõtt vabana autoriteetidest, 

mõista mõtteviiside, uskumuste, tegude, ideede aluseid, asetada küsitavaks eelarvamused.” 

(Kuurme, 2003) 
 
 
 
Uues hariduse kontseptsioonis ei tohiks teadmine seista lahus indiviidist ja tema elukeskkonnast, 

vaid seostuma arusaamisega iseendast. Eneseusku on raske saavutada, kui õppija pole teadlik 

iseendast, enda väärtustest ja väärtuslikkusest, kui ta ei tea, mis alustel või kuidas teha otsuseid 
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ja valikuid ning kui ta ei vastuta oma tegude eest. Koolis peaks seetõttu olema õpilasel võimalus 

ja vajadus saada teadlikuks nii maailmast, ühiskonnast kui ka enda väärtushinnangutest, kogeda 

vastutust, olla kriitiline kehtivate väärtushinnangute osas ning praktiseerida demokraatlikke 

otsustamismehhanisme. 
 
 
2008. a. oktoobris-novembris Eesti õpetajate seas läbi viidud uuring näitas, et õpetajad peavad 

kooli rolli õpilaste väärtuste kujundamisel väga oluliseks (Lilles & Valk, 2009). Õpetajad on 

teema vastu huvi üles näidanud, osaledes aktiivselt erinevatel väärtusalastel konverentsidel. 

Koolmeistrid  on  rõhutanud,  et  väärtuskasvatuse rolli  ei  saa näha kitsalt  ühiskonna liikmete 

kasvatamisena, vaid see hõlmab ka õpilase eneseleidmist, nagu seda väljendas 2008. a 

väärtuskasvatuse konverentsil ka reaalainete töörühm (Paaver 2009, 409jj). Iga pedagoog ja iga 

kool   õpetab   väärtusi   läbi   oma   suhtumiste,   hindamisviiside,   hoiakute,   suhtlemismallide, 

interjööri. 
 
 
Väärtuste õpetamise vajalikkust võib vaadelda ka ühiskonna seisukohast. Ühiskonna edukaks 

toimimiseks on vajalik sidusus selle liikmete vahel ning ühiselt jagatavad väärtused. Väärtused 

kujunevad ajas ja on mõjutatud ajalis-ruumilisest kontekstist, kus elavad inimesed, kes neid 

väärtuseid hoiavad ja kannavad. Uue riikliku õppekava alusväärtuste osa sedastab: 
 
 

„Uue põlvkonna sotsialiseerimise protsess rajaneb Eesti kultuuri traditsioonidele, Euroopa ühisväärtustele 

ning maailma kultuuri ja teaduse saavutustele. Sellega tagab haridussüsteem tulevaste põlvkondade 

panuse   Eesti   ühiskonna   sotsiaalselt,   kultuuriliselt,   majanduslikult  ja   ökoloogiliselt   jätkusuutlikku 

arengusse“. 
 
 
 
Siit  koorub  selge  viide  ühest  küljest  meie  enda  kultuurile,  keelele,  teadusele,  loodusele  ja 

juurtele. Teisalt ei saa me tähelepanuta jätta neid väärtuseid, mida nõuab meilt Euroopa 

kultuuriruumi, alates 2004.a ka Euroopa Liitu kuulumine. 

Uues riiklikus õppekavas on välja toodud kooli hariv ja kasvatav funktsioon. Väärtuste olulisust 

on   rõhutatud   juba   alusväärtuste   sõnastamisel,   mis   rajanevad   meie   põhiseaduses,   ÜRO 

inimõiguste deklaratsioonis ja Euroopa Liidu alusdokumentides kirja pandud põhimõtetele. Need 

on väärtused, mida tahetakse uuele põlvkonnale edasi anda. 
 
 

„Alusväärtustena peetakse silmas 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).“ 
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Lisaks sellele, et ühiskonnal on, mille üle uhke olla ja mida noorele põlvkonnale edasi anda, on 

ka seda, mis vajab muutmist. Nii juhib „Eesti inimarengu aruanne 2008― tähelepanu asjaolule, et 

Eesti tulevikku ohustab lisaks varajasele suremusele ja halbadele tervisenäitajatele (HIVi 

laialdane levik, suur alkoholi ja narkootikumide tarvitamine) eelkõige väärtustega seonduv: 
 
 

„Otsapidi jookseb rahva tervise probleem aga laiemasse väärtuste, elulaadi, inimsuhete, kasvatuse ja 

kultuuri valdkonda. Inimarengu aruandes toodud faktid narkomaania, alkoholismi, koolivägivalla, noorte ja 

vanema põlvkonna vahelise kontakti vähesuse kohta osutavad noorte sotsialiseerimiskeskkonna (kuhu 

kuuluvad pere, kool, kooliväline vaba aja keskkond ja meedia) võimetusele vältida noore põlvkonna 

murettekitavalt suure osa  sattumist  ühiskonna ääremaadele töötutena, narkomaanidena, 

seaduserikkujatena. Samas näitavad rahvusvahelised  haridusuuringud ka seda, et praegune 

haridussüsteem tagab küll suurema osa noorte tubliduse aineõppijatena, kuid ei loo piisavalt võimalusi 

noorte isiksuse arenguks ja väärtuskasvatuseks.“ (Lauristin & Terk 2009, 153-154) 
 
 
 
Sama raporti kohaselt on teisigi valukohti, nagu kõrge mõrvade määr ning sellega kaasnev hirm 

langeda ohvriks, koolivägivald, aga ka ühiskonna erinevate (rahvus, iga, elukoht, emakeel) 

gruppide vähene sidusus, madal elukvaliteet, individualistliku tarbijamentaliteedi valitsemine 

ning osalusdemokraatia nõrkus. Võrreldes teiste Euroopa maade noortega näitavad meie õpilased 

enam sallimatust maailma teisiti nägevate inimeste suhtes (Schihalejev, 2009). „Mosust― ehk 

moraalsest surutisest (Funk, 2009) väljumiseks on vaja teha sama palju kui mitte enam teadlikke 

pingutusi kui majanduslikust surutisest väljatulemiseks. 
 
 
Väärtused ei ole staatilised, ajas muutumatud ning üheks väärtuste muutumise hoovaks on kool. 

Nagu väidab Kaur Parve: 
 
 

“Kool on pere kõrval esimene organisatsioon, mille toimimist inimene analüüsib ning millest saadud 

kogemus määrab inimese hoiakuid ka aastaid pärast kooli lõpetamist. Kui kooli korraldamisel lähtutakse 

järjekindlalt arusaadavatest ja üldtunnustatud printsiipidest, kanduvad need printsiibid paarikümneaastase 

nihkega mujale ühiskonda.” 
 
 
 
Riik saab mõjutada ühiskondlikke protsesse ja väärtuseid läbi prioriteetide seadmise, 

poliitikakujundamise ja valdkondade rahastamise. Üheks selliseks hoovaks on hariduspoliitika ja 

väärtusarendusprogrammid. Haridus- ja Teadusministeerium algatas riikliku programmi „Eesti 

ühiskonna väärtusarendus 2009-2013―.  Siin osutatakse ühiskonna ja indiviidi jätkusuutlikkuse 

ohtudele,  kui  väärtuskasvatusele  piisavat  tähelepanu  ei  pöörata.  Ehk  just  seetõttu  on  uues 
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riiklikus õppekavas väärtus ja kõlblus võetud läbivaks teemaks ning „… taotletakse õpilase 

kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja 

kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, 

ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.― 
 
 
Alusväärtuste sõnastamine ning väärtuste käsitlemine läbiva teemana rõhutab, et tegu pole ühe 

lisakohustusega koolile, vaid keskse eesmärgiga, mis sisaldub kõiges koolis toimuvas. Väärtused 

ei võistle teadmiste ja oskustega ega ole nende teenistuses. Väärtused on teadmiste edastamise ja 

saamisega kaasnev ning kooskõlaline eesmärk. Eluterve õpikeskkond sisaldab püüdlikkust ja 

eneseusku, vastutuse ja vastastikuse austuse väärtustamist. 
 
 
Väärtuskasvatus pole (olgu siis tüütu või vaimustav) lisakohustus koolile ja õpetajale, vaid läbiv 

ülesanne, mis avaldub kõiges koolis toimuvas. See tähendab, et õpetaja ei õpeta ainesisu ja 

väärtusi, vaid ainesisus sisalduvaid väärtusi. Väärtused ei võistle oma olemasolu pärast teadmiste 

ja oskuste kui eesmärkidega ega ole ka pelgalt nende teenistuses, vaid on nendega kooskõlaline 

eesmärk. 
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3. Väärtuskasvatuse eesmärgid 
 
 
Väärtuskasvatuses   on   kaks   põhimõttelist   küsimust.   Esimene   on   küsimus   taotletavatest 

väärtustest, teine puudutab väärtuste ellurakendamist ja praktiseerimist. Riiklik õppekava on 

alusväärtused määratlenud lähtuvalt Eesti Vabariigi põhiseaduses, ÜRO inimõiguste 

ülddeklaratsioonis,  lapse  õiguste  konventsioonis  ning Euroopa  Liidu  alusdokumentides  kirja 

pandud põhimõtetest ja nendele sai viidatud eespool. Samuti on õppekavas välja toodud 

väärtushoiakute kujundamise osapooled: 
 
 

Edukas  väärtuskasvatus  eeldab  kogu  koolipere,  õpilase  ja  perekonna  vastastikust  usaldust  ning 

koostööd. Alusväärtuste kujundamise võtmeisik on õpetaja, kelle ülesanne on pakkuda isiklikku eeskuju, 

toetada õpilaste loomupärast soovi enda identiteedis selgusele jõuda ning pakkuda sobiva 

arengukeskkonna   kaudu   tuge   erinevates   rühmades   ja   kogukondades   ning   kogu   ühiskonnas 

aktsepteeritavate käitumisharjumuste väljaarenemiseks. 
 
 
 
Samas on läbi ajaloo jäänud küsimus, kuidas kasvatada kõlbelist ja ühiskonnas 

üldaktsepteeritavaid väärtusi praktiseerivat inimest. Siin tuleb näha käitumise kujundamise ja 

väärtuste mõistmise kahte külge. Esiteks, kõneldes moraalsest käitumisest, on see üksiti 

intellektuaalne  tegevus.  Õpilased  arendavad  oskuseid  probleemide  ja  teemade  üle  arutleda. 

Antud oskus hõlmab endas kolme aspekti: a) oskus moraaliprobleeme kindlaks teha ja esitada 

eetikaga seotud küsimusi; b) oskus arutleda moraaliprobleemide üle (eetiliste teemade loogiline 

ja kriitiline käsitlemine, selge ja arusaadav arutlus, eetiliste mõistete, printsiipide ja teooriate 

pädev kasutamine uute olukordade analüüsimisel); c) oskus selgitada isiklikke moraalipüüdlusi 

(Siipi, 2006). Teisalt on eetika ja väärtuste üle kõnelemise eesmärk arendada teatud käitumise 

tahke, parandada iseloomu, luua paremaid inimesi. 
 
 
Riiklikus õppekavas nähakse väärtuspädevust üldpädevusena ning selles väljendub suutlikkus 

hinnata inimsuhteid ning tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada 

oma seotust teiste inimestega, loodusega, oma ja teiste maade ning rahvaste kultuuripärandiga ja 

kaasaegse kultuuri sündmustega, väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt. 
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Antud juhul nähakse väärtuspädevust eelkõige intellektuaalse oskusega seotuna. Iseloomu 

kujundamine leiab väljenduse sotsiaalse pädevuse määratlemises: 
 
 

sotsiaalne pädevus – suutlikkus ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning 

toetada ühiskonna demokraatlikku arengut; teada ning järgida ühiskonnas kehtivaid väärtusi ja norme 

ning  erinevate  keskkondade  reegleid;  teha  koostööd  teiste  inimestega  erinevates  situatsioonides; 

aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel. 
 
 
 
Läbiv  teema  "Väärtused  ja  kõlblus"  rõhutab ühiskonnas  üldtunnustatud  väärtuseid  ja 

kõlbluspõhimõtteid ning nende tundmist ja järgimist nii koolis kui väljaspool kooli. See ei ole 

passiivne põhimõtete aktsepteerimine. Loetletud väärtustesse tuleks suhtuda kriitikameelega, 

oluline on oma tegevuse analüüs, oskus lahendada moraalikonflikte ning teha vastutustundlikke 

valikuid. See on aktiivse kodaniku kujundamine, mis eeldab normide eiramisel vajaduse korral 

oma võimaluste piires sekkumist. Õppekava kohaselt on kooli eesmärgiks kujundada õpilasi 

loovateks, harmoonilisteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates 

rollides: perekonnas, tööl, avalikus elus. /…/ Põhikooli peamine õppe- ja kasvatuslik siht on 

tagada õpilasele eakohased võimalused tunnetuslikuks, kõlbeliseks ja sotsiaalseks arenguks ning 

tervikliku maailmapildi ülesehitamiseks. 
 
 
Seega,  nägemus  inimesest  on  holistlik,  kus  ühte tahku  ei  mängita  teise vastu:  nii  vaimset, 

kognitiivset,  füüsilist, moraalset,  sotsiaalset  kui ka emotsionaalset  arengut  peetakse võrdselt 

oluliseks. 
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4. Väärtuste ja hoiakute kujundamine 
 
 
Mille põhjalt saab teha otsuseid väärtuste üle - selle üle, mis on õige ja hea? Ühtede inimeste ja 

koolkondade jaoks võib olla aluseks jumalik seadus, teistele ühiskonnas valitsev konsensus, 

kolmandatele annab vastuse inimloomus. Küsimused heast ja halvast, sobivast ja sobimatust 

põhinevad väärtushinnangutel ning on seotud kontekstiga, kuhu need asetatakse. Moraalseid 

imperatiive ei saa tuletada empiirilistest faktidest. Arusaam, mis rajaneb ühiskondlikul 

konsensusel, tervel mõistusel või jumalikul seadusel, on avatud individuaalseks mõtestamiseks ja 

otsustamiseks. See tähendab, vooruslike tegude nimekirjade päheõppimisest või 

selgeksõpetamisest ei piisa. Ühelt poolt on taolised nimekirjad alati poolikud, kuid teisalt on nad 

ka kontekstivabad ja sellisena mitte eriti tõhusad. Vaid siis, kui välised reeglid on inimese poolt 

sisemiselt mõtestatud ja seotud konkreetse olukorraga, juhivad need  teadlikke otsuseid. Kui 

väärtused ja kõlblus rajanevad ainult sõnakuulelikkusel, kui moraal taandub vaid kehtivate 

reeglite „äraõppimisele―, siis on väärtuskasvatus paratamatult üksnes „sotsialiseerumine 

konformsusse― (Wringe, 2007). Sõnakuulelikkusel ja konformsusel põhinev moraal ei saa aga 

rahuldada sügavalt inimlikku autonoomsuse vajadust ega toeta ka demokraatliku ühiskonna 

toimimist ning ei saa seetõttu olla kooli eesmärgiks. Selleks, et väärtused ja kõlblus omandaksid 

reaalse sisu ja tähenduse, peaksid õpilased olema kaasatud arutlustesse, millised väärtused ja 

käitumisnormid on olulised ja kuidas neid igapäevaelus märgata, ära tunda ja vastavalt tegutseda. 

Väärtuseid ei peaks õppima idee või ideaalina, vaid enesekohaselt ja kriitiliselt mõtestades. 
 
 

Inimväärika elu eeldus on kriitilise mõtlemise võime, arenev suutlikkus otsida tõtt vabana autoriteetidest, 

mõista mõtteviiside, uskumuste, tegude, ideede aluseid, asetada küsitavaks eelarvamused. 

(Kuurme, 2003). 
 
 
 
Taoline protsess eeldab, et õpilastel on võimalus tegeleda enesevaatlusega ning juurelda selle 

üle, kuidas erinevad süsteemid, mille osaks nad on (pere, kool, sõbrad, ringid, rahvus, religioon 

jne) mõjutavad nende endi väärtussüsteeme, väärtuste mõistmist ja arengut. 
 
 
Väärtustamine on kolmedimensioonile protsess, millesse on kaasatud kognitiivne, afektiivne ja 

tegevuslik mõõde. Teadmine sisaldab informatsiooni sellest, millised väärtused on kõne all ning 

kuidas  need  mõjutavad  meie  käitumist,  kultuuri,  ajalugu.  Kognitiivne  tasand  sisaldab  ka 

väärtuste mõistmist ja mõtestamist isiklikul tasandil. Afektiivne tasand hõlmab väärtuste 

kaalumist isiklikul tasandil ning nende sisemist heakskiitu. Sisemiselt väärtuslikuks peetavad 
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väärtused juhivad konkreetsetes situatsioonides valikuid ning motiveerivad tegutsema viisil, mis 

 

on väärtustega kooskõlaline. 
 
 
 

Kognitiivne: 
enda ja teiste käitumise, 

kontekstide ja kultuuri teadmine 
ning mõistmine 

Afektiivne: 
kogemuse refleksioon, omaksvõtt, 

häbi ja süü, empaatia, 
vastutustunne, julgus ja 

motiveeritus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegevuslik: otsustamine ja 
tegutsemine, harjumuslikud 

käitumised 
 
 
 
Joonis 1 Väärtustamise protsess 

 
 
 
Väärtustamise protsessi juures on oluline meeles pidada, et väärtusi saab jagada ja nende üle 

arutleda, kuid neid ei saa peale suruda. Väärtusotsuse võtab vastu õpilane ise. 
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5. Erinevad lähenemised väärtuskasvatusele 
 
 
Väärtuskasvatuse erinevad mudelid lähtuvad arusaamadest, millel põhineb otsustamine hea ja 

halva üle. 1990-ndatel USAs populaarse suuna, iseloomukasvatuse (character education), 

filosoofilised juured peituvad Aristotelese vooruse-eetikas. Taolist lähenemist praktiseerivad 

mingi kindlat maailmavaadet esindavad koolid, näiteks kristlikud või waldorfkoolid. Kuid 

iseloomukasvatuse liikumine on tunduvalt laiem, hõlmates rahvusvahelisi võrgustikke, millest 

ehk tuntuim on Character Education Partnership kodulehega www.character.org ning mitmete 

iseloomukasvatuse eestkõnelejatega (Kilpatrick 1992, Lickona 1991 ja 2009, Shumaker&Heckel, 

2009). Iseloomukasvatus põhineb heade harjumuste sisseharjutamisel (me oleme need, mida me 

teeme). Tegu on kui jälg, mis kujundab iseloomu. See protsess algab juba varases lapsepõlves 

kodust ja jätkub koolis ning hilisemas elus. Protsessis osalevad aktiivselt lähedased, õpetajad 

ning üha enam ka inimene ise. Kuna kooliiga on intensiivne õppimise aeg, on sel perioodil nii 

positiivsete kui negatiivsete harjumuste tekkimisel määrav roll. Iseloomukasvatuse aluseks on 

uskumus, et on olemas teatud hulk universaalseid tuumväärtusi, mida tuleks õpilastele õpetada. 

Häid omadusi tuleb teadlikult kasvatada ja reeglid on allutatud iseloomu arendamisele. 

Iseloomukasvatuse fookuses on tegutseja ning põhiküsimus – kuidas saab keskkond, sealhulgas 

ka suhtlemisviis, õpetamismeetodid ja hindamisviis toetada voorusliku inimese kujundamist. 

Iseloomukasvatuse teaduslikkust rõhutavas lähenemises keskendutakse iseloomu arengu 

uuringutele  ja iseloomu  kujunemist  soodustavatele teguritele (vt  nt  Berkowitz,  2009).  Kool 

iseloomu kujundajana rõhutab kõigis oma tegevustes kooli tuumväärtusi, seda nii rituaalides ja 

traditsioonides kui tagasiside andmisel. Sellisena on iseloomukasvatus teatud mõttes vastanduv 

ratsionalistlikule kõlbluskasvatusele, mida peetakse   relativistlikuks ja tihti ka lapse arengulisi 

iseärasusi mittearvestavaks. 
 
 
Kanti deontoloogilises eetikas pole keskmes mitte inimene, vaid teod ning sellel põhineb 

ratsionalistlik kõlbluskasvatus. Tihti vastandudes iseloomukasvatusele, rõhutatakse siin otsustaja 

autonoomsust ja refleksiooni vajalikkust ning peamiseks meetodiks on arutlus. Õpetajal puudub 

väärtuste  monopol,  ta  on  pigem  arutluse  juhtija.  Ratsionalistlikus  väärtuskasvatuses  on 

eristatavad kaks suunda: väärtuste selitamine (values clarification) ja kognitiivne arenguline 

moraaliõpetus.  Esimene  põhineb  arusaamal,  et  õpetaja  roll  pole  mitte  väärtusi  õpilastele 

edastada, vaid julgustada neid oma väärtustes selgusele jõudma (nt Charaz, 2009 ja 

Kirschenbaum, 2009), rõhutades iseseisvat mõtlemist, väärtuste isiklikku mõõdet ning seda, et 

pole  olemas  absoluutseid  väärtusi.  Sellisena  on  ratsionalistlik  väärtuskasvatus  rõhutatult 
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suunatud moraalse indoktrineerimise, reeglite päheõppimise või ka väärtuste sisendamise  vastu. 

Hariduse rolliks peetakse siin protsessi soodustamist, mille kaudu jõuab iga laps oma väärtuste 

sõnastamise ja põhjendamiseni.  Kuigi selle taga oli soov olla väärtusküsimustes neutraalne, 

süüdistatakse taolist lähenemist moraalse relativismi propageerimises ning väärtuste taandamises 

emotsioonidele. 
 
 
Teine suund, kognitiivne lähenemine, toetub Jean Piaget´ kognitiivse ja Lawrence Kohlbergi 

moraalse arengu teooriatele. Õpetajad julgustavad õpilasi tegema teadlikke ja kaalutletud 

väärtuspõhiseid   otsuseid ning   moraaliküsimuste   üle   arutlema,   esitades   elulähedasi   või 

hüpoteetilisi situatsioone ning esitades õpilastele küsimusi, mis sunnivad neid mõtlema 

kõrgemates moraalse arutluse kategooriates (Kohlberg&Blatt, 1975; Gibbs, 2003; Lind, 2003). 

Sedagi suunda on kritiseeritud relativismis ning eelkõige selles, et selle rakendamine eeldab, et 

õpilastel on juba väljakujunenud väärtused. Samuti on kritiseeritud arutelu stiimuliks kasutatud 

dilemmade elukaugust vastava earühma igapäeva tegelikkusest. 
 
 
Viimastel aastatel on püütud luua nn integreeriv mudel, mis sisaldab endas nii 

iseloomukasvatuse kui ka ratsionalistliku kasvatuse elemente. Siin rõhutatakse, et igasugune 

väärtustamine on ühtaegu nii individuaalne kui ka sotsiaalne nähtus ning kumbagi dimensiooni 

ei tohiks eirata – kuigi väärtustajaks on lõpuks indiviid, teeb ta oma valikud teatud sotsiaalses 

reaalsuses. Integreerivas väärtuskasvatuses rõhutatakse mõistmisele rajaneva asjatundlikkuse 

arendamist,  kasvatuse koostoimelisust ja inimloomuse koostööle suunatust (Narvaez, 2009). 

Praktilisi näiteid sellest, kuidas rakendada väärtuskasvatust koolis, leiab Cooperi jt artiklist 

(2009). 
 
 
Vaadeldes  konkreetseid  meetodeid  väärtuste  käsitlemisel,  võib  välja  tuua  neli  lähenemist. 

Esimest võiks nimetada vastavusmeetodiks, kus eesmärgiks ei ole niivõrd moraalinormide ja 

väärtuste üle reflekteerimine kuivõrd nende tutvustamine ja teadvustamine. Tegemist on 

normatiivse lähenemisega väärtusküsimustele. Algklasside õpilastele on tihti lihtsate reeglite 

nagu ―Ära sega tundi! või ―Istu sirgelt! sõnastamine oluliselt mõistetavamad kui põhjalik 

analüüs, miks tuleks arvestada kaasõpilastega või miks on õige kehahoiak keha harmoonilise 

arengu seisukohalt oluline. 
 
Rollimängud kui väärtuskasvatuse meetod kätkeb endas nii kognitiivse kui afektiivse tasandi 

aktiviseerimist. Aluseks on mingi olukord, kus õpilased saavad läbi mängida erinevaid olukordi 

ja osapooli. Oluline on nii informatsiooni kogumine antud teema kohta (kognitiivne pool) kui 
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emotsionaalse seisukoha kujundamine (afektiivne pool). Milline on minu lahendus olukorrale? 

Millised on teised lahendused?  Milliseid ma enam hindan ja miks? Kaks võimalikku rollimängu 

kirjeldust toob ära Olga Schihalejev oma artiklis ―Aktiivõpe väärtuskasvatuses 1. 
 
 
Kolmandat lähenemist väärtuskasvatuses võiks tinglikult nimetada eetilise pädevuse meetodiks. 

Vastavusmeetodis on väärtused ja normid ette antud ja need ei ole diskussiooni objekt. Õpilase 

ülesanne on õppida üldisi norme konkreetses olukorras rakendama. Rollimängumeetodi puhul on 

probleemsituatsioon n-ö ette antud ja probleem ise tingib selle, millist lisateadmist olukorra 

analüüsiks vaja on. Samas on elulistes situatsioonides sageli probleemiks ebaselge või ebaõige 

probleemi määratlemine, mis viib konflikti lahendamise valedele radadele. Eetilise pädevuse 

meetodi puhul on eesmärgiks arendada õpilastes moraali- ja väärtusprobleemide äratundmise 

oskust ja õpetada neid lahendama konflikte. Heaks õppematerjaliks on nii noorte elu puudutavad 

mängufilmid, kirjandus kui elus endas ettetulevad olukorrad, kus konflikt ise, selle osapooled ja 

põhjused tuleb kõigepealt üles leida. Alles seejärel saab asuda olukorda analüüsima ja lahendusi 

leidma. 
 
 
Neljas  meetod  on  vastavateemalises  kirjanduses  kõige  sagedamini  seostatud  Vana-Kreeka 

mõtleja Sokratese nimega. Sokraatiline (või ka sõltumatu moraalse otsustamise) meetod pöördub 

tagasi idee juurde, mille kohaselt on õiged arusaamad inimestes endis olemas. Õpetaja ülesanne 

on aidata õpilasel need endas üles leida. Juba Sokrates kasutas siin teadmiste saamisel sünniabi 

võrdlust ja juhendajat  – õpetajat võrdles ämmaemandaga. Meetodi sisuks on väärtuste kui 

üldmõistete väljatoomine ja nendele tähenduste või definitsioonide andmine. Käitumuslikus 

plaanis vaadeldakse saadud definitsioone kui argumente tegutsemiseks. Eesmärgiks on läbi 

põhjendamisoskuse teadliku ning teadvustatud arusaama tekkimine moraalimõistetest ning oskus 

vaadelda oma tegevust mõistete sügavama tähenduse taustal, vahendiks keel ja kõne. 
 
 
Ülalnimetatud neli meetodit ei saa  olla rakendatud ühekaupa  ja puhtal kujul. 

Väärtuskasvatusprotsess nõuab  nende pidevat  kombineerimist ja kasutamist vastavalt 

vajadustele.  Nii  võib  olukord  nõuda  gümnaasiumiski  lihtsa  normi  ―pea  tähtaegadest  kinni 

kehtestamist, ilma et eelnevalt oleks vajalik õigeaegsuse mõiste süvaanalüüs. 
 
 
 
 
 
 

1 vt lähemalt 
http://www.eetika.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=687318/Aktiiv%F5pe+v%E4%E4rtuskasvatuses.+V%F5i 
malusi+ja+n%E4iteid.pdf 
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6. Väärtuskasvatus erinevates õppeainetes 
 
 
Eelnevalt  käsitlesime,  kuidas  ja  mis  meetoditega  võiks  väärtustest  õppeprotsessis  kõneleda. 

Edasi vaatleme, millistele väärtustele võiks ühe või teise aine puhul tähelepanu pöörata. 

Väärtuskasvatust peetakse tihti humanitaarainete, eelkõige kirjanduse ja ühiskonnaõpetuse 

pärusmaaks. Tõepoolest, reaalsed ja fiktsionaalsed elulood annavad häid võimalusi 

refleksiooniks nii enda kui ka ühiskonnas kehtivate väärtuste ja valikute üle.  Samas ei saa 

nimetada ühtegi ainet, mis oleks väärtusvaba. Nii on kaunite kunstidega tegelemisel 

(muusikaõpetus, kunstiõpetus) oluline roll harmoonilise inimese kujundamisel. Tervisekasvatus 

ei toimu ainult kehalise kasvatuse tundides, vaid ka sobiva õpikeskkonna loomisega. Füüsilise 

tervisega sama oluline on vaimne tervis, oskus elada harmoonias iseenda, teiste inimeste ja 

elukeskkonnaga, seda kujundada, nautida ja hingele kosutust saada. 
 
 
Muusika- ja kunstiõpetus on suurepärased ained sallivuse õpetamiseks. Mõned on käeliselt 

andekamad, teised muusikaliselt oskuslikumad. Ühest küljest võimaldab see osutada 

erinevustele,  teisalt  tolereerida  erinevusi.  Sallivuse  õppetunniks  on  ka  erineva  muusika 

kuulamine ja võrdlemine. Muusika kui ühe gruppi kuuluvuse atribuudi kaudu võivad ühisosa 

leida rahvamuusika austaja ja räppar. Muusikaõpetusel võib olla oluline roll üldisema sotsiaalse 

sidususe kujundamisel. 
 
 
Kunsti- ja muusikaõpetus, aga ka näiteks kodundus on ained, mis võimaldavad käsitleda selliseid 

käitumisnorme, mida tavapäraselt etiketi alla liigitatakse. Kuidas käituda kunstimuuseumis, 

kontserdil või pidulikul õhtusöögil, on samavõrra väärtuskasvatuse osad kui hoolivus või õiglus. 

Siin väljendub otseselt lugupidamine teiste vastu. 
 
 
Kodundus ja käsitöö on ained, mis enim genereerivad soolisi stereotüüpe. Samas on ju metalli- 

või moekunstnikeks nii mehi kui naisi. Need õppeained võimaldavad loovuse ja individuaalsuse 

väljakujunemist, mõjutavad ümbritseva keskkonna loomist, ilu ja esteetilisi tõekspidamisi. 

Tasakaaluks enamikule ainetele on siin väärtuslik käeline oskus ja osavus. 
 
 
Kunstide valdkonnal on potentsiaali emotsionaalse, intuitiivse ja loova mõtlemise arendajana, 

samuti  enesemõistmise  ja  –väljendamise  õppimise ning  multikultuursuse  hindamise  ja 

väärtustamise seisukohast. Kunst ja muusika on inimese sügavamate väärtuste ja tõekspidamise 
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väljendamise vahend, mistõttu kätkevad endas varasalve nii enesetunnetuslikuks kui ka eetiliseks 

refleksiooniks. 
 
 
Füüsikat, keemiat ja eriti matemaatikat peetakse tihti kõige väärtusvabamateks aineteks. Siiski, 

väärtuste õpetamine ja õppimine toimub ka matemaatika tundides. Viimastel aastatel tuntumaiks 

sõnavõtjaks sel teemal on A.J. Bishop (2007, 2001). Matemaatika on sama palju inimlik ja 

kultuuriline   teadmine   nagu   iga   teinegi,   sest annab   häid   võimalusi   aususe,   täpsuse, 

ratsionaalsuse, efektiivsuse ja järjekindluse arendamiseks. Matemaatika on aine, kus järjepidevus 

on tulemusega väga otseses seoses. Eelneva teadmise nõrk tase ei võimalda järgnevat mõista. 

Ülesannete lahenduste leidmise rõõm ja eduelamus on väärtused, mis on seotud lapse 

intellektuaalse arenguga. 
 
 
Loodusteaduslikes ainetes on asjakohane käsitleda teemakohaselt teaduse ja eetika suhteid ning 

teadlase sotsiaalse vastutuse temaatikat, arutleda nende rolli ja eetiliste otsuste üle. Bioloogia on 

seotud nii ökoloogia kui meditsiiniga. Igasugune elu algus ja lõpp on moraalselt laetud teemad, 

kus saab nähtavaks isiklike väärtushinnangute vajalikkus ja möödapääsmatus teaduses. 

Matemaatika,  füüsika,  keemia,  bioloogia  ja  teiste  ainete  kui  inimliku  teaduse  esiletoomine 

tõstaks nende õpilaste motivatsiooni, kes  tulevikus kõrgkooli õpinguid vastava ainega ei seosta. 

Füüsika ja keemia seovad teaduse i katsete abil meie igapäevase eluga. Käeline osavus ja täpsus 

on katse õnnestumiseks sama olulised kui tarkus ja teadmised. 
 
 
Kui reaalainete teemades ei pruugi väärtuseline sisu väga nähtav olla, siis teadlaste endi elulood 

on nii eksistentsiaalsetest otsingutest kui väärtusi rõhutavast hoiakust piisavalt rikkad ainese 

ammutamiseks. 
 
 
Väärtuskasvatuse alusväärtuste puhul sai rõhutatud, et väärtused ei ole konstantsed ja oluline on 

väärtuste mõtestamine ning põhjendamine. Kuna humanitaar- ja sotsiaalteadused on ühelt poolt 

väärtustest laetud ning teisalt nõuavad mõtestamist ja põhjendamist, on nende mõju 

väärtushoiakute kujunemisele väga suur. Nagu väärtustest kõnelemine, eeldab ka näiteks ajaloost 

kõnelemine kriitilist meelt ja mõistmist, et ajalugu on lugu, mida saab mitmeti jutustada. Ainetes, 

kus sõnadel, väljendusel, keelel on oluline roll, on ka väärtustel oluline roll. Keel on vahend 

inimese  enesemõistmisel  ning  keel  on  oluline  inimese  sotsialiseerimisel  ning  ühiskonna 

toimimise kujundamisel. 
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Kokkuvõtteks küsime, mida tähendab, et väärtused on õppekava läbiv teema? See tähendab seda, 

et  väärtuskasvatus  toimub  läbimõeldult  nii  varjatud  kui  tegelikus  õppekavas,  et  väärtustega 

tegeletakse aineõppes, ringides, projektide kaudu, milles osaletakse. See tähendab sedagi, et 

kooli õppekavas  sõnastatud väärtusi peegeldab kooli sümboolika, traditsioonid, kooli interjöör, 

suhtlemisviis, õpetamise, tagasidestamise ja hindamise meetodid. See tähendab, et kool toimib 

kogukonnana,  mille  otsustamisprotsessidesse  on  kaasatud  kooli  töötajad,  lapsevanemad  ja 

õpilased  ning  milles  saab  kogeda  ja  praktiseerida  jagatud  väärtusi,  olgu  nendeks  näiteks 

hoolimine, vastutus, kaasav ja demokraatlik otsustamine, kuid ka seda, et õpilasel on võimalus 

reflekteerida oma väärtuste ja valikute üle nii isiklikust kui ka sotsiaalsest mõõtmest lähtuvalt. 

Võimalusi  nii  indiviidi  kui  ühiskonda  ülesehitavaks  väärtuskasvatuseks  on  mitmekesised. 

Järgnevates artiklites on kirjeldatud valdkondi ja kogemusi, kuidas praktiliselt väärtuskasvatust 

ellu viia. 
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