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Minu igapäevane pedagoogiline tegevuskultuur seostub juba 10 aastat käesolevate 

teabepäevade peamiste märksõnadega – uus õpikäsitus, lapsest lähtuv tegevuskultuur, 

lapsepõlveväärtus, elukestev õppimine. Saan inspiratsiooni Reggio Emilia lasteaedadest, 

mis on lapsest lähtuva tegevuskultuuri hälliks ning nimetatud filosoofia on levinud 

laialdaselt üle maailma. Nägemus lapsest ja õppimisest on siin väga sügava sisuga; 

keskendun täna vaid ühele õppimise alustalale – keskkonnale. 

 

Reggio Emilia tegevuskultuuris öeldakse – “keskkond on kolmas õpetaja”, kuna lapsed 

õpivad suhestudes õpetajatega, teiste lastega, keskkonnaga ning saadud kogemustest 

konstrueeritakse uus teadmine. Laste õppimisvajadustele vastavas keskkonnas on hästi 

tuntav nende mõttemustrite laienemine, areng. Pean enda kui õpetaja peamiseks 

ülesandeks konstrueerida õpikeskkond, mis vastaks just minu rühma laste õpivajadustele. 

Õpikeskkonda luues olen harjutanud/harjunud endalt küsima – kuidas ma tahan, et lapsed 

meie õppekavast osa saaksid, milliseid väärtusi tahan edasi anda, kuidas saaks ruum olla 

õpetajaks nii, et jääks hoitud laste lapsepõlv ning lapsed saaksid õppida just neile 

omaselt. 

Lähtun põhimõtetest, et keskkond peab andma seal viibijatele võimaluse olla hinnatud ja 

lugupeetud (autonoomiavajadus), olla intellektuaalselt stimuleeritud, kogeda end osana 

kogukonnast ja ka õpetajatel laskma professionaalselt kasvada.  

 

Rühmaruum saab olla kolmas õpetaja, kui ta:  

• on paindlik, st läbib muutusi, et vastata teadmisi konstrueeriva lapse vajadustele 

– iga projektiga ruum muutub vähemal või suuremal määral. Panustame 

muutustesse ja õpivõimaluste avardamistesse koos laste ja peredega;  



• julgustab ja edendab tugevaid, lugupidavaid ja huvitavaid suhteid!!! – lapsed 

loovad ise keskkonda, saavad tegutseda alagruppides, harjutada suhtlemist ja 

koostööd; avatud ruumi tõttu on soodustatud suhtlemine ka teiste rühmade laste 

ning täiskasvanutega; 

• julgustab valikuid ning aitab lapsel olla võimas ja aktiivne – lastel on võimalus 

end vabalt väljendada; kõik vahendid ja materjalid on koguaeg kättesaadavad 

(innustab olema iseseisev); igaüks panustab projekti raames just talle sobival ja 

vajalikul viisil – erinevused rikastavad!; 

• ahvatleb avastama (inspireerib, provotseerib) ja end väljendama – võimalus olla 

nii teadlane kui kunstnik (labor ja ateljee); 

• avatud mänguks igal võimalusel; 

• rikastab/pimestab meeli, loob emotsioone, annab võimaluse üllatuda (esteetika); 

• on turvaline (olles kodust eemal võimaldab olla kodus; julgus eksida; erilisuse 

väärtus ja erinevate rollide olulisuse tunnetamine) 

 

Toetavad võimalused: 

• Valguse- ja varjumängud 

• Peeglid 

• Sensoorsed vahendid/võimalused (liiva- ja veemängud, erinevad materjalid, 

tekstuurid, lõhnad, värvimängud, muusika jmt) 

• “Intelligentsed” vahendid/ materjalid – loominguline ressurss, konstrueerimise  

vahendid 

• Autentsed vahendid 

• Võimalus suhelda loodusega – “toas on õues ja õues on toas” 

• Ümbruskonna/kogukonna võimalused 

• Seinad räägivad – pedagoogiline dokumenteerimise roll laste jaoks – aluseks 

dialoogile, aruteludele, tõlgendamistele, vaidlustele; võimaldab korrata, 

meenutada, esitada endale küsimusi; tagasiside (“pidu tehtud tööst”), motivaator 

 

	


