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Eessõna 

 
 

Õppija on ainus, kes võib olla sel määral  

aktiivne, et toimuks õppimine. Kõik mida võib  

õpetaja teha, on tingimuste loomine.  

Kurt Gestrelius. 
(Märja, Lõhmus, Jõgi, 2003) 

  

Õpikeskkonnana tajutakse ruumilise kohana õpperuumi, milles on piisavalt võimalusi 

õppimiseks, tegutsemiseks ja suhtlemiseks (Märja, Lõhmus, Jõgi, 2003). Näiteks võib 

selline ruum olla ka virtuaalne ruum. Täiskasvanute koolitamisel ei ole niivõrd oluline 

kellegi õpetamine, vaid õppimise toetamine, seetõttu on väga oluline sobiva keskkonna 

loomine (Jalak, 2011). Tavapärase õpikeskkonnana oleme harjunud nägema klassiruumi, 

kuid ka õuekeskkond pakub olulisi kogemusi ja muudab õppimise tõhusamaks. Seda on 

kinnitanud ka mitmed teaduslikud uuringud. Õuesõpet loetakse eksperimentaalõppeks, 

mis lahtiseletatuna tähendab seda, et kogemus on kõige parem õpetaja (Dewey, 1897). 

Tulemus on sama, mis klassiruumis läbiviidud tunnil. Siht on viia õpilane oma 

tavapärastest klassiruumist tavatusse keskkonda, saavutada tunni eesmärk ja 

õpiväljundid. Boonusena saab õpilane uue elamuse teistsugusest keskkonnast, mis 

omakorda võib tõsta õpilase motivatsiooni, aidata paremini meelde jätta tunnis õpitut ning 

parandada akadeemilisi tulemusi klassis. (Claiborne, Morrell, Bandy, Bruff, 2020) 

Füüsilise õpikeskkonnana oleme harjunud enamasti kirjeldama klassi- või koolitusruumi, 

mis asub siseruumides. Palju suuremaid võimalusi õppimiseks pakuvad aga need 

keskkonnad, mis asuvad väljaspool tavapärast klassiruumi. Võib öelda, et õuekeskkond 

on õpikeskkondade rohke ja võimas klassituba (Szczepanski, 2012).   
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Õuesõpe on mitmetahuline teaduse- ja hariduse uurimisvaldkond, mis hõlmab 

seiklusharidust, juhtimisoskusi, rahulikku vabaõhuelu ning inimese ja looduse suhteid. 

Samuti välitöid ja muud koolipõhist õppimist erinevates ainetes ja keskkondades. 

(Fägerstam, 2012) Väliskeskkonna võimalike eeliste hulka kuulub selle potentsiaal 

sisulise õppimise soodustamiseks, liikudes abstraktse ja konkreetse vahel ning muutes 

peegelduse ja suhtlemise kaudu kogemused teadmisteks (Dahlgren & Szczepanski, 

1998; Jordet, 2010 viidanud Fägerstam, 2012). Õuesõppe peamine põhimõte on 

igapäevasele rutiinile vahelduse pakkumine ning õppe sidumine loomupärase 

keskkonnaga (Szczepanski, 2012). Õppimine väljaspool klassiruumi pakub ainulaadset 

ja olulist perspektiivi noore inimese haridusele, sest see tugineb noorte kogemustele ning 

kaasab neid. Lisaks esitab õppijale ja ka õpetajale väljakutseid tingimustes, kus nad pole 

harjunud olema, arendab grupitöö oskusi, tõstab enesekindlust, aitab näidata õpitu 

asjakohasust ja rakendatavust klassiruumis. (House of Commons, 2005) Klassiruumist 

väljaspool õppimine pole ainult võimas ja loominguline vastumürk eesmärgipärasele ja 

akadeemilisele suunitlusele koolitöös, vaid seda hästi tehes võib sellel olla püsiv mõju 

(House of Commons, 2005). 

 
Õuesõppe fookuse oleme suunanud keskkonna olulisusele ja seetõttu on sellesse 

juhendisse kokku kogutud mõned kättesaadavamad keskkonnad, mida tunni läbiviijal on 

võimalus rakendada nii linnaruumis kui ka maastikul. Olles rühmatööna analüüsinud 

erinevaid keskkondi, oleme tähelepanu koondanud ka mõningatele piirangutele ja 

võimalustele, mida tasub õppeprotsessi läbiviimisel arvestada selleks, et vältida 

kaasnevaid ebameeldivusi. Oleme ise kogenud loetletud keskkondi nii õppija kui ka 

õpetaja rollis, seega lisasime inspireerituna isiklikest kogemustest mõned võimalikud 

õppemeetodid, mida kasutada. Loodame, et ka lugeja leiab siit juhendist ideid õuesõppe 

rakendamiseks või inspireerib loetu hoopis avastama uut keskkonda ja seda õppetöös 

rakendama.                                                                                                    
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Õppimine ja keskkond 
 

Õppimine on uute teadmiste omandamine ja kinnistamine. Teooriad õppimisest 

kujunesid juba antiikajal. Õppimise sügavama mõistmiseni hakati jõudma 20. sajandi 

alguses. Tegemist on erakordselt keerulise ja mitmetahulise psühholoogilise nähtusega 

ning paljud õppimise saladused ootavad veel tänapäevalgi väljaselgitamist (Krull, 2001). 

Keskkond meie ümber on kui sulatusnõu, milles kujunevad meie identiteet, suhted 

teistega ja "maailmas olemine" (UNESCO, 2002). Selles sulatusnõus on koos mitmed 

erinevad ja olulised tegurid, mis mõjutavad kogu meie õppimise kogemust. Väga oluline 

on õpikeskkond. Õpikeskkond on õppimist mõjutavate tegurite kooslus: õppemeetodid, 

õppevahendid, kaasõppurid, õpperuumid, virtuaalne keskkond jm (Aava, Karu, Kaal, 

Uusküla, 2020). Õpikeskkond tähistab enamasti füüsilist või digitaalset ruumi, kus 

õpitakse. Selle eesmärk on õppija individuaalset arengut toetav füüsiline, vaimne, 

sotsiaalne ja digitaalne keskkond, mis muudab õppimise tähendust (Lomas, Oblinger 

2006; Thomas 2010; Abualrub jt 2013; Arro 2017 viidanud Põlda ja Kunitsõn 2020). 

Selleks, et õppimise protsess oleks edukas, on oluline luua vajalikud tingimused. 

Täiskasvanud õppija on väljakujunenud isiksus, kellel on kindlad hoiakud ning 

väärtushinnangud, mida toetab pragmaatilisus. Täiskasvanud õppija on iseseisev ja 

sotsiaalne, tal on olemas omad eesmärgid. Ta on terviklik ja eelnevate kogemustega, 

millele toetutakse uue info seostamisel ning omandamisel. Täiskasvanu õpib 

vabatahtlikult ja ennastjuhtivana (Keba, 2020). Täiskasvanut kui ennastjuhtivat õppijat 

iseloomustavad iseseisvus, initsiatiiv, positiivne mina-käsitlus, sisemine motivatsioon, 

kohanemisvõime ja vastutustunne. Ennastjuhtiva õppija toetamisel lähtutakse üldjuhul 

neljast staadiumist, alustades madalast, mille iseloomustav joon on sõltuvus 

autoriteedist, kes õppijat suunab ja juhib, kuni kõrgeni, kus õppija on ennastjuhtiv ning 

võtab oma tegude eest vastutuse, seab endale ise eesmärke ja jõuab seatud sihini 

(Kaitseväe ühendatud õppeasutused, 2018).  
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Oma kogumikus kirjeldame erinevaid õues õppimiseks sobivaid 

keskkondasid, mida saab rakendada täiskasvanute õppes. Kogumiku 

koostajad on valinud keskkonnad, mida nad on ise kogenud ja mis on neid 

inspireerinud oma ajakohastatuse ja mitmekülgsete võimalustega 

täiskasvanu õuesõppes.  
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Foto: https://otherwise.education/history-of-forest-school-in-the-uk/ 

 
Mets kui õpikeskkond 

Eliko Melb 

Miks just mets? 

Soome käitumisteadlane Sirpa Arvonen (2015) kirjeldab oma raamatu „Metsameel“ 

sissejuhatuses, et loodusel on meile füsioloogiline mõju. Juba kümne minutiga langevad 

vererõhk, pulsi- ja hingamissagedus ning stressihormoonide tase. Olemine ja liikumine 

tunduvad lõõgastavad ja loomulikud. 

Professor Yoshifumi Miyazaki (2018) sõnul on meie keha loodusega kohanenud miljonite 

evolutsiooniaastate jooksul. Tänapäeva kiire elutempoga tehnikaajastu ühiskond paneb 

meid aga pidevasse stressiolukorda. Loodus viib meid inimestena tagasi oma loomulikku 

olekusse ning aitab jõuda füsioloogilise lõdvestumise seisundisse. Rahuseisundis 

suudab inimene paremini keskenduda ning omandada teadmisi tänu mälu tugevnemisele 

(Rutishauser et al., 2010). 

Valdur Mikita (2018) väidab M. Amos Clifford’i metsakümblust käsitleva raamatu 

eessõnas, et inimene on ligikaudu 99% oma eksistentsist elanud just küti ja korilasena 

metsarohkes ümbruses. Seetõttu on mets meie psüühika jaoks kõige loomulikum 

keskkond ja mõjub inimese kehale ning vaimule teraapiliselt. Metsateraapia positiivset 



10 
 

mõju kinnitavad ka erinevad teadusuuringud (Chun et al., 2017; Kim et al., 2010; Zeng et 

al., 2020).   

Võimalused 

Metsa kasutatakse õpikeskkonnana peamiselt algkooli laste seas. See pakub võimalusi 

õpetada loovalt erinevaid aineid ning toetada laste holistilist arengut (Harris, 2018). 

Samas koguvad üle maailma populaarsust ka täiskasvanute metsaõppe grupid, eriti 

Inglismaal. Näiteks pakub inglise ettevõte Outdoor Tribe (2020) metsaõpet 

täiskasvanutele, kus nad saavad aktiivsete tegevuste käigus õppida uusi oskusi ning 

nautida sotsiaalset suhtlust. Teine inglise ettevõte, Into the Woods (s.a. - sinne anno), 

teeb metsa heaolu seansse täiskasvanutele ja õpiraskustega täiskasvanutele. Nad ei 

kasuta küll väljendit metsakool (Forest School Association (FSA), no date available), aga 

lähtuvad enda sõnul metsakooli põhimõtetest, võimaldades täiskasvanutele inspireerivat 

õpikogemust, holistilist arengut, avastamisrõõmu ja toetatud riski võtmist. See kõik 

kasvatab nende enesekindlust ja enesehinnangut läbi reaalsete kogemuste looduslikus 

keskkonnas. 

Piirangud - Millega peaks arvestama? 

Ilm: Pole halba ilma, on vale riietus. Ka vihmane või tuuline ilm võib pakkuda õuesõppeks 

erinevaid elamusi. Kehva ilmaga toimetulek aitab kasvatada inimestes enesekindlust. Ka 

elus tuleb ette „halva ilma“ perioode. Metsa minekul peaks riietuma kihiliselt, vihmase 

ilmaga veekindlalt. Arvestama peab ka kohaga, kuhu minnakse. Kõrge rohu sisse või 

rabasse tasuks näiteks kummikud jalga panna. Turvalisus eelkõige! NB: Väga tuulise 

ilmaga on metsas ohtlik, kuna puud võivad rajale langeda. 

Aastaaeg: Eestis on 4 aastaaega, igaühel omad plussid ja miinused. Suvel võib olla väga 

palav ja kindlasti on ka putukaid, nii et putukatõrje tuleb kaasa võtta! Päikeseküllasesse 

kohta tuleb kaasa võtta ka päikesekreem. Talvel jällegi võib olla väga külm, nii et ei saa 

ühe koha peal pikalt seista. Kevadel ja sügisel vihmane. Samas pakuvad erinevad 

aastaajad ka erinevaid võimalusi looduse kaasamiseks õuesõppesse. 
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Turvalisus: Üldiselt on Eesti metsades ohutu, kuid esmaabipakk tasub kindlasti kaasa 

võtta, sest kukkumisi, kriimustusi ja marrastusi võib ikka ette tulla. Selleks, et keegi 

metsas kaduma ei läheks, peab kokku leppima reeglid, kui kaugele võib teineteisest 

minna ja kuidas teisi üles leida. Hea mõte on metsa näiteks vile kaasa võtta, mille heli 

kostab kaugemale kui inimese hüüe. Abiks võivad olla ka erksat värvi riided, mis kaugelt 

silma paistavad.  

Kui grupis on ratastooliga inimesi, peab arvestama nende liikumisvõimalustega ning 

valima sellised rajad, kus neil mugav ratastooliga liigelda on.  

Putukad ja muud elukad: Eesti metsades pole väga palju mürgiseid loomi, kuid 

arvestama peab siiski sellega, et meil elavad rästikud. Ohtlik on ka puuk, kes levitab mitut 

erinevat tõsist haigust. Lisaks on suvisel ajal metsades sääsed ja põdrakärbsed. 

Suuremate kiskjatega nagu ilves, karu või hunt on üliväike võimalus metsas mitmekesi 

liikudes kohtuda, kuna metsloomad üldiselt väldivad ja kardavad inimesi. Ettevaatlik 

tasub olla ka metsseaga, kes võib olla territoriaalselt agressiivne. Arvestama peaks ka 

mesilaste, herilaste jmt putukatega. Osadel inimestel võib olla eluohtlik allergia selliste 

putukate hammustuste suhtes. Abiks on allergiatablettide või süstide kaasas kandmine 

(mille eest peaks vastutama iga inimene ise, aga igaks juhuks tasub seda neile 

meenutada). 

Teised inimesed: Eestis on palju metsa, kuid hoolimata sellest võib olenevalt aastaajast 

ja kohast kokku sattuda teiste inimestega. Kui on soov häirimatult õppetööd läbi viia, tuleb 

kohta hoolikalt valida. 

Häirijad: Kuigi mets on oma olemuselt maandav ning parandab inimese 

keskendumisvõimet, leidub metsas kõiksugu huvitavaid asju ja olendeid, mis võivad 

inimese tähelepanu õppetööst kõrvale juhtida. Juhendaja peab sellega arvestama ning 

grupi fookust, oma oskusi proovile pannes, hoidma. 

Ettevalmistus: Mida plaanid õpetada? Millist kohta valida? Miks just see koht? Kuidas 

aitab see kaasa õppimiskogemusele? Millist täiendavat varustust on selle koha jaoks 

vaja? Näiteks matid istumiseks, pleed, silmaklapid jne. Kui pikalt plaanid metsas olla? 

Kas on vaja snäkke või juua kaasa võtta? Kas läheduses on välikäimlaid? 
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Paindlikkus on oluline: Ükskõik kui hästi ette valmistuda, looduses nagu ka mujal elus, 

võib igasuguseid asju ette tulla. Ole loominguline ja avatud meelega. Lähtu grupi 

vajadustest. Lõpuks võib midagi palju huvitavamat ja asjakohasemat välja tulla, kui 

esialgu planeeritud. 

 

Foto: snapwire. PEXELS.COM 

 

 

Meetodi soovitus: 

Lihtne meditatsioon (Miyazaki, 2018) 

Mediteerimine ja ärksameelsus rahustavad suurepäraselt meelt, kuna toovad teadvuse 

ja tähelepanu käesolevasse hetkesse. Meditatsioon sobib hästi metsa keskkonda 

õppimise sissejuhatuseks. 
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1.     Leidke mugav koht, kus istuda. 

2.     Sulgege kas silmad või langetage pilk, et see puhkaks rahulikult teist umbes meetri 

kaugusele jääval punktil maapinnal. 

3.     Pöörake mõne minuti jooksul kogu oma tähelepanu hingamisele, hingates 

rahulikult läbi nina sisse ja välja. Pange ainult hingamist tähele – sisse ja välja. 

4.     Pöörake nüüd tähelepanu oma jalataldadele ning kujutage ette, et need on täiesti 

lõdvestunud. Tooge järk-järgult oma lõõgastunud tähelepanu mööda jalgu üles, 

pahkluudele ja sääremarjadele. Võtke endale aega, et kontrollida iga oma kehaosa, 

hingates lõõgastumist igasse lihasesse ja pinges kohta. 

5.     Kui jõuate välja pealaeni, suunake tähelepanu uuesti hingamisele, vaikselt sisse 

ja vaikselt välja. Kujutlege, et hingate sisse loodust ning kui te nüüd välja hingate, siis 

hingake välja kõik järelejäänud pinged. 

6.     Jätkake hingamise mediteerimist nii kaua kui soovite (märkus: õppekeskkonnas 

on see aeg siiski limiteeritud vastavalt vajadustele ja võimalustele). Kui olete 

lõpetanud, lugege viieni, et tuua tähelepanu uuesti ennast ümbritsevale. Kui teie 

silmad olid suletud, avage need tasakesi. 
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Foto: Riccardo Bresciano PEXELS.COM 

 

Muuseum kui õpikeskkond 

Jekaterina Saveljeva 
 

Miks just muuseum? 

Muuseumide roll hariduses on olnud diskussiooniks juba varasemate avalike 

muuseumide ajast (Jevons, 1883, viidanud Lowman, 2015). Muuseumides olevatest 

esemetest saavad õppevahendid, mis on sageli tugevamad kui kirjasõna (Barbour, 1912, 

viidanud Lowman, 2015). Seega pakuvad muuseumid unikaalset õpikeskkonda igas 

vanuses õppijatele. Muuseumikeskkonna teevad just õpikeskkonnana väärtuslikuks selle 

kultuurisemiootilised ehk märgilisest mitmekesisusest tingitud erinevad 

kommunikatsiooni võimalused. Muuseumi keskkond loob ainet tajumiseks, 

tunnetamiseks, tegutsemiseks ja loob seeläbi rikkaliku tervikkogemuse. (Visnapuu, 2011) 
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Võimalused 

Muuseum saab olla hea õpikeskkond täiskasvanutele. Knowles (viidatud Lowman, 2015) 

järgi põhineb andragoogika viiel eeldusel: täiskasvanud on iseseisvad ja ennast juhtivad 

õppijad; täiskasvanute õppimist toetavad nende suured kogemused; täiskasvanute 

õppimine on seotud muutustega elusituatsioonides; täiskasvanute õppimine on 

probleemikeskne, st eesmärgile orienteeritud; täiskasvanud on sisemiselt motiveeritud 

õppima. Muuseumis läbiviidav tund toetab kõiki neid eelduseid. 

 

Õppimist käsitletakse tänapäeval kui õppija aktiivset suhet keskkonnaga. Muuseum 

pakub võimaluse õpingutesse süvenemiseks ja lisamaterjali otsimiseks. Lisaks saab 

muuseum kujundada õpilasele õppekeskkonna, kus just aktiivselt õppimisel iseseisvalt 

või grupiga on kandev roll. Õpiprotsess muuseumis ei saa jääda teoreetiliseks, vaid peab 

võimaldama oma teadmisi ka praktiliselt rakendada.  

 

Üks muuseumipedagoogika võimalus on õppeaineid lõimida, sest näiteks ajaloostki ei 

saa kõnelda teadmata midagi geograafiast, oskamata arvutada või kasutamata keele 

väljendusrikkust. Üldisemalt loob muuseum võimaluse kontekstuaalseks ja 

kogemuslikuks õppimiseks, mille kaudu tekivad teadmised ja seosed. Lisaks toetab 

muuseumikeskkond loov- ja uurimustöid. Muuseumil on kollektsioonide ja materjalidena 

võimalus luua õpilastele põnev keskkond, kus erinevaid uurimustöid teha (Uusmaa, 

2012). 

 

Vahel pole õpetajal võimalik klassiruumis õpiprotsessi huvitavalt või praktiliselt ellu viia. 

Siinkohal saab muuseum õpetajale appi tulla, pakkudes vajalikke vahendeid või 

metoodikat. Muuseumis on mingit kindlat valdkonda käsitlevad museaalid, esemed, 

objektid, kirjutised, raamatud. See loob õpilastele vajalikud võimalused teadmiste ja 

praktiliste oskuste täiendamiseks meelepärases valdkonnas, olgu selleks siis näiteks 

tehnika (Tallinna Tehnikaülikooli Muuseum) või meditsiin (Eesti Tervishoiu Muuseum või 

Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum) (Uusmaa, 2012). 
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Piirangud 

Muuseumi kui õpikeskkonna piirangud: 

● Piletid - paljudes muuseumides on sissepääsuks vaja soetada pilet. 

● Organiseerimine (broneering) - sõltuvalt õpperühma suurusest on vaja teha 

broneering või leppida külastus varem muuseumiga kokku. 

● Õppijad saavad muuseumist väga palju infot, mida on vaja kinnistada ka pärast 

muuseumitundi. 

● Ajaplaneerimine - enne muuseumitundi on oluline otsustada, millised näitused on 

teemakohased, sest tihti ei ole piisavalt aega kõikide näitustega tutvuda. 

Muuseumitunni eripära 

Uusmaa (2012) uuringu tagasisidest peegeldub, et arusaam muuseumitunni 

eesmärkidest ja ülesehitusest on mitmekülgne ja loominguline. Üks eesmärk on kasutada 

võimalikult mitmekülgset metoodikat ning muuta muuseumikülastus meeldejäävaks. Mitte 

alati pole teadmiste saamine esmane eesmärk. Tundi võivad rikastada museaalid ning 

spetsiaalsed õppevahendid. Õppeprotsessi võib kaasata lisaks ekspositsioonile 

kõikvõimalikke lisamaterjale nagu luuletused, raamatud, kirjeldused, valemid, 

matemaatilised ülesanded, kindlasti ka tehnika (arvuti) jne. Eesmärk on loomulik 

teadmiste omandamine, läbi kogemise ja mõtestamise.  

 

Õppetöö muuseumis peab olema planeeritud. Kindlasti jääb ekskursioonist ja loengust 

ainuüksi väheks ning tihtipeale ei täidagi need enam 21. sajandil muuseumidele seatud 

nõudeid ning eesmärke. Muuseumitunni eesmärk pole sarnaneda tunniga klassiruumis, 

pigem vastupidi. Muuseumitund ei pea asendama, vaid pigem rikastama õpet ning 

seepärast pole eesmärk kasutada sama metoodikat nagu õppeasutuses. Tihtipeale ei 

võimalda ekspositsioon käelisi tegevusi samas ruumis läbi viia ning nii jääb 

muuseumitund liiga teoreetiliseks. Soodustamaks muuseumi haridustööd, vajab iga 

muuseum sobilikku ruumi, mis seda võimaldab.  

Metoodikaid, mida saab muuseumitunnis kasutada:  

● aktiivõppe meetodid nagu rühmatöö, uurimused, ajurünnak, arutelu;  

● illustreerivaid materjale nagu film, pilt, esemed muuseumikogust;  
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● rollimängud ja muud arendavad mängud;  

● erineva raskusastmega ülesanded (töölehed, joonistusülesanded);  

● praktilised ülesanded töötubades, kus jõutakse konkreetsete tulemusteni.  

 

Muuseumikülastuse eesmärk on lisaks õppimisele ka meelt lahutada, mistõttu on 

metoodika mängulisem kui tavaline tund. Muuseumi ülesanne olekski kõigile viiele 

meelele muuseumitunnis rakendus leida. Faktide omandamisel ei tohiks unustada, et tihti 

jäävad õppijatele enim meelde eredad, mitte aga olulised faktid. Selle vältimiseks tuleb 

olulised faktid läbi tegevuste ja ülesannete lahendamise eredateks muuta.  

 

Uusmaa (2012) uurimistöös vastasid haridustöötajad, et muuseumitund peaks olema:  

mänguline; kaasahaarav; ekskursioonist erinev; põnev; kaasav; praktiline; arendav; 

fantaasiaküllane; illustreeriv; mitmekülgne; tõsieluline; arutlema ja mõtlema panev; 

seoseid tekitav (minevikus toimunu ja tänapäeva vahel); maailmapilti avardav; uusi 

teadmisi jagav; eduelamust pakkuv; õpetlik (õpetama kuulama, vaatama, nägema, 

tähelepanu koondama); väärtusi õpetav; terviklik (sissejuhatus, sisu arendus, lõpetus). 

 

Külastajatel on küll võimalus muuseumieksponaatidest õppida, kuid õppimise 

kindlustamiseks ei piisa alati ühest külastusest. Kuna inimese õppimine on kumulatiivne 

ja on ehitatud kogemustest ja teadmistest, toimub muuseumiõpe siis, kui muuseumis 

vaadatavat materjali tugevdatakse (Lowman, 2015). 

Muuseumitunni näide  
1. Ettevalmistus. Esimene faas eelneb muuseumikülastusele ning toimub 

klassiruumis. Tegemist oleks õpetaja ettevalmistusega. Tuleks välja selgitada, kas 

õpilane on omandanud vajalikud teemakohased baasteadmised. Õpetaja teeb 

sissejuhatuse teemasse ning annab õpilasele vajaliku info orienteerumaks ajas, mida 

muuseumitunnis käsitlema hakatakse.  

2. Muuseumitund. Kui informatsiooni leidmiseks ja muuseumikeskkonnas hakkama 

saamiseks on loodud vajalikud eeldused, saab järgneda teine faas: õpilastele teemaalase 

informatsiooni jagamine ja huvi tekitamine. Õpilane peaks mõistma, et muuseumis on 
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võimalus saada teema kohta lisavastuseid. Muuseumitund peaks tekitama soovi neid 

lisavastuseid otsida.  

Näiteks võib tegevus muuseumis välja näha selline: Õppijad viiakse ekskursioonile ning 

neile jagatakse teejuht, mis sisaldab küsimusi ekspositsiooni kohta. Õppijad alustavad 

tööd kas individuaalselt või grupis. Peale pisikest elevusefaasi jäävad nad vaikseks ning 

alustavad küsimustele vastamisega. Nad teevad seda omas rütmis, alguses muuseumiga 

tutvudes ning lähtudes ka oma huvist erinevaid objekte uudistades. Teejuht on koostatud 

vastavalt tehtud ettevalmistustele ja teemaasetustele. See soodustab info kogumist, 

ergutab õpilaste huvi ja paneb neid aktiivselt tööle ning võimaldab ka vaba aega.  

3. Muuseumitunni järgne refleksioon. Viimane ehk kolmas faas leiab aset 

muuseumi külastuse järel tunnis. On hea, kui muuseumitunnile järgneb sünteesimis- ja 

analüüsimisfaas klassiruumis, mille abil muudab õpilane kogutud info teadmisteks. 

Analüüs peab looma võimaluse info klassifitseerimiseks ja võrdlusteks. Seda võib teha 

õpetaja või õpilaste juhitud diskussiooni vormis, õpilastele võib pakkuda teemat 

puudutavaid ülesandeid. Refleksiooni faasi klassiruumis võib toetada ka muuseum, kus 

kohast antakse õpetajale kaasa materjali, kuidas teemat kinnistada. 

 

 
Foto: Robin Schreiner PEXELS.COM  
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Foto: Pixabay PEXELS.COM 
 

Linnapargid ja matkarajad kui õpikeskkond 

Anni Madisson 

Miks valida linnapark või matkarada? 

Peaaegu igas Eesti suuremas ja väiksemas asulas leidub parke ja matkaradu, mida 

õpikeskkonnana efektiivselt kasutada – iga park on oma „nägu“ ja erineva temaatikaga. 

Näiteks Kadrioru park, mis on visuaalselt väga kütkestav oma värvigammade, kujundite, 

taimede ja arhitektuuri poolest või Stroomi park, mis kostitab jalutajat oma merelõhna ja 

mänguväljakutega.  

Parki defineeritakse nii: tavaliselt mõnd esinduslikku hoonet ümbritsev korrastatud ja 

kujundatud, enamasti mitmekesise taimkattega haljasala, mis moodustab koos hoonega 

“ansambli”. Pargi kujundamisel kasutatakse mitmesuguseid maastikuelemente (sh 

veekogusid), muru, puid, põõsaid ja lilli, enamasti on seal rajatisi (nt paviljone, 

pursk-kaeve) ja kunstiteoseid (nt skulptuure). Eestis hakati parke rajama 17. sajandil 

mõisa südamete ümber, kujundu-ses arvestati alati maastiku reljeefi ja veekogusid ning 

mõisasüdame hooneid. 19. ja 20. sajandi vahetusel oli Eestis umbes 1500 mõisa- ja 

kirikuparki, 50 linnaparki ja 200 taluparki (Eesti Entsüklopeedia, 2009).  

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/taimkate1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/ansambel2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/veekogud2
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/muru3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/puu
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/p%C3%B5%C3%B5sas
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/paviljon1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/skulptuur3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/m%C3%B5is1
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/reljeef2
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Linnapargid pakuvad lisaks kultuuriliste objektide ja taimestiku sümbioosile rikkalikult 

elamust. Need on disainitud just selle eesmärgiga, et pakkuda tööstuslikule linnapildile 

pisutki vaheldust külastajale keskkonna poolest. Boonusena muidugi see, et looduse 

nautimiseks ja vaimu ergastamiseks ei pea sõitma kaugele metsa.  

 

Matkaradu leidub samuti pea igas Eestimaa kohas, seega on see just vaikuse ja looduse 

nautlejale igati meelepärane koht, kuhu minna. Eestis on üle mitmesaja matkaraja, mis 

on nii lühemate kui ka pikemate distantsidega. Erinevad rajad pakuvad õpetlikku 

jalutuskäiku looduses, on harivad ja meeli ergutavad. Populaarseks on saanud RMK 

matkarajad, mis pakuvad nii ööbimisvõimalustega matkamist kui ka puhkealadega kaetud 

teid looduskaunites kohtades (RMK, 2020). 

Lühemad matkarajad on enamus alla kümne kilomeetri, erineva temaatikaga ja pakuvad 

matkaseltskonnale elamust mitmel rindel. Näiteks Ida-Virumaal asuv Selisoo matkarada, 

mis ületab laugaste vahelist sood või Võrumaal asuv Piusa ürgoru matkarada, mis läbib 

maalilist Piusa jõe kallast ja orgu ning on läbitavad tunni aja kuni kahega (Puhkus Eestis, 

2017). 

Linnaparkide ja matkaradade võimalused ja piirangud 

Mis on võimalused? 
Uurimuste abil on suudetud identifitseerida loodusalade erilisi omadus, mis sobivad 

kokku täiskasvanute mängude ja tegevustega. Tulemuste tõlgendamise järel on välja 

toodud üheksa “arhetüüpi”, mis iseloomustavad parkide ja matkaradade häid omadusi. 

Allpool tuuakse välja need arhetüübid. (Stigsdotter, 2002) 
Rahulik - Rahu ja vaikus. Tuule, vee, lindude ja putukate hääled. Ei mingeid häirivaid 

tegevusi, lärmi ega segavaid inimesi. Pole prahti ja on turvaline. 

Metsik – Metsiku looduse veetlus. Taimed paistavad olevat end ise külvanud. Samblike 

ja samblaga kaetud kivimürakad, vanad rajad, müstika. 

Liigirohke – Palju looma -ja taimeliike, marjad, seened, liblikad, lilled ja linnud. 

Ruumikas – Pakub tunnet, nagu oleksid „sattunud teise maailma“, ühtne tervik nii suures 

(pöögimets, mererand) kui ka väikeses keskkonnas, mida võib tunnetada metsa osana.   
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Ühisala – Avatud plats, aas või piiratud õueala kokkusaamisteks, pallimängudeks või 

muu tegevuse läbiviimiseks. 

Oma „saareke“ – Väike piiratud turvaline koht, pesa, mis tundub enda omana, kus saab 

lõõgastuda ja ennast vabalt tunda ning ka eksperimenteerida ja mängida.  

Koosolemise koht – Inimeste kohtumispaik, kus on tore suhelda, võib-olla kuulata 

muusikat, kohvitada, nautida head sööki või lihtsalt viibida. 

Kultuuriruum – Koht, mis on täis sümboolikat, viidates inimeste väärtushinnangutele, 

usule, moraalile, ajaloolistele sündmustele. Pakub kunstielamust või lummust ajavoolus.  

Ligipääsetavus ja lähedus – See koht peab olema kõigile mõistliku ajaga ja lihtsalt 

ligipääsetav ning seda peab kõigil olema võimalik kasutada (Tallinna Ülikooli Rakvere 

Kolledž, 2009). 

 

Mis on piirangud? 
Matkaraja eesmärk on tutvustada kohalikku kultuuri- või looduspärandit turistidele ja 

kohalikele, kahjustamata elukeskkonda. Matkarajad omavad loodusväärtust ja nendega 

arvestamine on ülioluline. Samad põhimõtted kehtivad ka linnapargi osas  (MTÜ 

Alutaguse Matkaklubi, 2006).  

Puutumatus- on oluline, et nii rajal matkates kui ka pargis viibides, jääb looduslik 

taimestik kahjustamata. Selle ennetamiseks tuleb käia ainult ettenähtud ja tähistatud 

matka -ja teeradadel. Samuti ei tohi visata prügi maha ning tuld/lõket süüdata (ainult 

ettenähtud kohtades ja lubatud ajal). Enamus matkaradadel on olemas peatusteks 

mõeldud kohad, kus puhata ja parkides pingid, kus istuda. Kindlasti tuleb tutvuda 

matkaradade ja parkide käitumisreeglitega (üldjuhul on infotahvlid kohapeal olemas).  

Tualetid- enamus kohad on varustatud prügikastide ja välikäimlatega, kuid alati peab 

arvestama ka sellega, et neid ei ole (näiteks tunni ettevalmistamisel juba valida välja need 

pargid/matkarajad, kus tualeti kasutamine on tagatud).  

Distantsid/läbitavus- läbi mõelda tuleb eelnevalt ka matkaraja pikkus, võttes arvesse 

õpilaste üldist füüsilist võimekust ja motivatsiooni. Kui klassis on erivajadustega õpilasi, 

tuleb õpetajal eelnevalt tutvuda matkaraja või pargiga, et veenduda, kas erivajadustega 

õpilasele on see läbitav nii ratastooliga kui ka ilma.  

Allergiad ja esmaabi- kuna parkides ja metsaradadel on väga liigirohket taimestikku, 

tuleks arvestada levinumate allergeenidega nt. taimede - ja puude õietolm. Õietolmu 
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hooaeg algab varakevadel puude õietolmuga. Peamised allergiahaiguste põhjustajad 

meie kliimas on lepa, sarapuu ja eriti kase õietolm. Olenevalt ilmast (varajasel kevadel) 

võib lepa õietolmu esineda õhus juba veebruarikuul. Nõrgema allergiseeriva tolmega on 

paju, tamme, vahtra, jalaka, pärna, papli ning okaspuude männi ja kuuse õietolm. Seega 

on oluline õpilastelt üle küsida, et vajalikud medikamendid kaasa võtta ja vajadusel 

manustada (Tartu Ülikooli Kliinikum, 2020).  

Õpetajal võiks tunni planeerides kaasas olla ka väiksem esmaabipakk, et vajadusel 

marrastusi, kriimustusi ravida. Ägedamate haigustunnuste või vigastuste puhul kutsuda 

kiirabi.  

 

Riietus ja ilmastik- kuna Eestis on neli aastaaega, siis on parkide ja matkaradade 

külastus oluliselt tingitud ilmast, seega tundi seal planeerides on kindlasti läbiviijal 

ülioluline jälgida ilmaprognoosi ja vastavalt sellele ka õpilast teavitada riietuse valikul. 

Ilmastikku arvestades on oluline planeerida õpetajal ka tunni läbiviimiseks variant B plaan 

(kas siis katusealune või siseruum nt. Botaanikaaed vms.)  

Õppevara- kuna tegemist on väliskeskkonnaga, siis peab tunni läbiviija valima õppevara 

võimalikult praktiliselt ja minimaalselt, sest kogu materjal tuleb ise kaasa võtta ja tagasi 

tuua. Kasutada saab näiteks õpilaste nutitelefone (Kahoot vm programmid.) Kui on vaja 

teha mõistekaarte, siis nt. suured valged paberid ja markerid. Õppevara kasutamine on 

selles keskkonnas kriitiline ja peab olema läbimõeldud, arvestades jalgsi liikumist, 

distantse ja ilmastikku. 

Inimesed- linnapargid ja matkarajad on avatud alad ja kasutamiseks kõigile külastajatele, 

seega tuleb arvestada, et peale teie seltskonna võib alal liikuda ka teisi külastajaid, mis 

võib õpilaste tähelepanu kohati hajutada. Kui sellega on eelnevalt arvestatud, siis valida 

parkides pigem vaiksem ja vähem külastatavam nurgake ja matkarajal jääda solidaarseks 

nii enda, metsa kui ka teiste suhtes.  
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Foto: VisionPic PEXELS.COM 

Soovitused õppemeetoditeks 

Siin on mõned ajakohastatud õppemeetodid, mida kasutada nii linnapargis kui ka 

matkarajal:  

 
Avatud arutelu - Istutakse grupiga pargis või matkarajal kusagile eraldatud kohta, 

õpetaja juhib arutelu ja annab teemad, mille üle iga õpilane saab oma seisukohti jagada 

tervele klassile. Ühest arutelust võib kasvada teine arutelu. Oluline on teemade juhitavus 

õpetaja poolt. 

Rollimängud - Luuakse keskkonnas mingi eluline situatsioon või konflikt, mille 

lahendamiseks peavad õpilased kehastama erinevaid rolle ja neid vahetama omavahel. 



27 
 

Ideekaart (Mind Mapping) - Visualiseeritakse ideed, seosed ja esitletakse neid. Õpetajal 

kaasas suured paberid ja markerid. Õpilased jaotuvad gruppidesse ja iga grupp saab 

teema, millest teeb ideekaardi ja mida hiljem esitab kogu klassile. 

Uurimuslik tegevus - Õpilane valib endale sobiva teema, mille kohta teeb ta uurimusliku 

referaadi. Näiteks uurib erinevaid taimestikke või loomi - tõstatab mingi probleemi ja 

hiljem teeb sellest järeldused. Uurimine ise on aga protsess, mis nõuab konkreetset 

juhendamist.  

SWOT analüüs - Tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude analüüsi võib teha mõne 

infrastruktuuri või maastiku kohta, et anda hinnang ja kaardistada erinevaid probleeme. 

SWOT analüüsil on kokkuvõtlik otsus analüüsitava objekti kohta.  

Rännak - Rännaku ajal tutvub õpilane loodusega/taimestikuga. Rännak on hea ka 

füüsilisele ja vaimsele aktiivsusele. Rännakute pikkus sõltub õpilaste võimetest ja 

motivatsioonist. Tuleb arvestada aastaaega ja piiranguid. Rännaku pauside ajal saavad 

õpilased ise valmistada toitu lõkkel ja saada sellest elamuse. Eriti sobib 

riigikaitseõpetusega seotud tundideks.  
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Foto: Pixabay PEXELS.COM 
 
 

Vesi (järved, jõed, meri) kui õpikeskkond 

Evely Vassar 

Vesi – keskkonna looja. 

Looduse tundmaõppimisel puudub vanusepiirang. Nii võivad samadest elamustest rõõmu 

tunda noored, keskealised kui ka vanad. Lisaks pakub füüsiline keskkond tähendusi ja 

äratundmisrõõmu. (Dahlgren et al., 2009) Õppijad eelistavad kindla hulga keerukuse, 

jälgitavuse ja saladuslikkusega õuekeskkondi ning vastavalt sellele võib õuesõpet ka 

korraldada (Dahlgren & Szczepanski, 2006).  

Meie keha võib võrrelda Veneetsiaga, mis on täis kanaleid. Ilma veeta ei ole mingit elu, 

ei ole putukaid ega linde, samuti inimesi. Me oleme olemas vaid tänu veemolekulidele. 

(Dahlgren et al., 2009) Vee ääres saab igal aastaajal põnevaid vaatlusi ja tegevusi 

korraldada, olles oluliseks tööriistaks, et õppekava eesmärke näitlikustada. Kui soovida 
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vetel ka liikuda, tuleb ettevalmistamisel erinevatelt asjatundjatelt nõu küsida. Veekogudel 

tekkivatesse keerulistesse oludesse tuleb tõsiselt suhtuda. Võib kutsuda eraldi 

koolitajaid, see lisab õuesõppele põnevust (Brügge, Glantz, & Sandell, 2008). Loodusest 

saadavaid elamusi võivad veelgi rikastada rahvausundid ja jutustused. Rahvausundi üks 

tähtsaim funktsioon on kasvatus. Lihtsalt ütlusest, et veekogudes ja nende ääres tuleb 

ettevaatlik olla, vastasel juhul võib see ohtlik olla, ei pruugita aru saada. Sõnum võetakse 

tõenäoliselt teisiti vastu, kui rääkida õelast vanakesest või näkist, kes inimesi vee alla 

tirib. (Dahlgren et al., 2009) 

Mida rohkem inimesi loodusesse tuleb, seda enam inimesi see huvitama hakkab. Õue 

pääsemise järel on inimesed paindlikumad ja nende keskendumisvõime suureneb 

(Dahlgren et al., 2009). Veekogud avaldavad inimestele teraapilist mõju, mis võib panna 

vaikse ja kinnise inimese jutustama oma elust. Erinevaid meeli aktiveerib suplus mistahes 

veekogus päikeselise päeva hommikul (Brügge et al., 2008). Sõltumatusetunnet annab 

näiteks  kanuukoja ehitamine, pannes varjualuse üles vaid kanuu ja aerude abil. See on 

hea ja põnev võimalus retke ajal ööbimiseks. (Brügge et al., 2008) 

Veekogudel ja nende ääres õuesõpet korraldades on oluline tundma õppida jääd – kus 

on see nõrk ja kus tugev. Jälgi ise või kaasa see õuesõppe tegevusse, kuhu sügisel jää 

kõige hiljem tekib ja kus see kevadel kõige varem sulab. (Brügge et al., 2008) Argiselt 

praktilisi põnevaid elamusi jagub veekogude ääres veel. Näiteks saab samblast 

ühekordselt kasutatava nõudepesukäsna, sääsehammustuse hõõrumine teelehega 

leevendab sügelust, retkel olles hõõru enda ihu sääskede peletamiseks sookailu 

lehtedega, keskmise suurusega puhastatud kala on hõõguvate süte kohal küpseks 

saanud, kui  selle allapoole asetatud pea on söestunud. (Brügge et al., 2008) 

Võimalused: lisaks faktiteadmistele ka füüsiline tegevus ning lõiming varasemate 

kogemustega, erinevate meelte kasutamine, üha parem toimetulek ja otsustusvõime, 

meeskonnatöö oskuste arendamine, elamused, ühtsustunde loomine, inspiratsiooni 

leidmine, loovuse arendamine, ohutuse õppimine, praktiliste alternatiivsete lahenduste 

kasutamine, väljakutsed.  
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Piirangud: juhendaja ebapiisav ettevalmistus õuesõppeks veekogude läheduses, 

harjumatus välistingimustes viibima, inimese tervisele kahju tekitavad puugid,  kroonilised 

haigused, valmisolematus meeskonnatööks, ettevalmistamata lahendused 

toitlustamiseks, hügieenitoiminguteks (nt alternatiiv WC-le), esmaabiks, 

jäätmekäitluseks, eraomandis maavaldused. 

Soovitatav õppemeetod: probleemõpe. Probleem - lahendust nõudev küsimus, 

probleemsituatsioon - lahendust vajav olukord, probleemõpe - õppeviis, mis suunab 

õppijat iseseisvalt probleeme tõestama ja lahendama (Salumaa & Talvik, 2004).  

Probleemõppes käsitletav juhtum peaks olema eluline ja õppijatel teatud eelteadmised, 

mistõttu on see sobiv meetod täiskasvanutele. Läbi probleemõppe tõhustatakse 

mälutegevust, arendatakse mõtlemist, omandatakse uusi teadmisi, rühmade 

moodustamisel toetatakse üksteist. Probleemõppel võib olla ka väljund - uurimistöö. 

(Salumaa & Talvik, 2004)  

 

Foto: Pixabay PEXELS.COM 
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Foto: Nancy Bourque PEXELS.COM 

 

Linnaruum kui õpikeskkond 

Kelly Saatmann 

Linnaruum 

Linnaruum kui õpiruum on osaliste koostöös õpitule tähenduse loomise ruum. (Aava, 

Karu, Kaal, Uusküla, 2020). Linnaruum keskkonnana on pidevalt muutuv, väljakutseid 

pakkuv ja arenev keskkond, nii tehnoloogiliste võimaluste kui ka pidevalt linnakeskkonda 

koliva rahvastiku arvu osas. 74,5% Euroopa elanikest elab linnapiirkonnas. Aastaks 2040 

on see 80% ja 2050. aastaks juba 85% (Sooväli-Sepping ja Plüschke-Adolf, 2020). 

Linnapiirkonnad võivad pakkuda ainulaadseid õppimisvõimalusi erinevatel tasanditel. 

Inimene on oluline osa linnaruumist. Linnaruum võimaldab kogeda sotsiaalset ja füüsilist 

mitmekesisust. Linnaruum kui viljakas õpikeskkond esitab mitmeid väljakutseid, kuidas 

seda ruumi õppimiseks ja õpetamiseks kasutada. (Mazzuco, 2019) Linnad on 

kaasaegses  ja muutuvas maailmas kultuuri ja majanduskasvu ühed peamised mootorid 

ning õppimine on üks majanduskasvu oluline kütus. Sellest tulenevalt töötavad paljud 
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linnakogukonnad välja innovaatilisi strateegiaid, mis võimaldavad nende kodanikel, nii 

noortel kui ka vanadel, õppida kogu elu uusi oskusi ja pädevusi, muutes seeläbi oma 

linnad õppivateks linnadeks. (McKenna, 2016) Mida aeg edasi, seda olulisemaks muutub 

linnaruum õpikeskkonnana.  

Miks valida just linnaruum? 

Kuigi linnaruum pakub erinevaid võimalusi õpikeskkonnana, siis ei pruugi see õuesõppele 

mõeldes olla esimene valik. Õues õppimisest rääkides viidatakse eeskätt siiski metsale, 

pargile vms keskkonnale. Eestimaa linnaruumi võimalused on üsna eriilmelised ja 

valikuid on palju. Lisaks suurtele linnadele räägitakse ka üldisemalt keskkonnast, mis on 

avalik ruum. Linnaruum on kohe siseruumist väljudes meie käeulatuses. Linnaruumis 

saab õpikeskkonnana kasutada selles olevaid ajaloolisi- ja modernnseid hooneid, 

väljakuid, kohvikuid, restorane, rohealasid jms. Linnaruumi keskkonnana vaadeldes ei 

ole fookus mitte selles olevatel keskkondlikel ja ühiskondlikel väljakutsetel, vaid 

linnaruumis olevatel õpikeskkondade võimalustel. Iga ühiskondlik olukord muudab ka 

selles olevaid “ruume”. Linnaruumi eripära on see, et see on alati muutumises. Kõik selles 

asetsev võib olla õppimise keskkond. Linnaruumis on tahes-tahtmatult palju sotsiaalseid 

kihte, millega tuleb õppimise keskkonda ettevalmistades arvestada.  

Võimalused 

Tavapärases koolitus/õppimise olukorras tuleb arvestada toitlustamisega. Linnaruum 

pakub selleks lahendustena kohvikuid ja restorane. Ka kohvikud võivad olla 

õpikeskkonnaks linnaruumi osana. Lisaks lahendab see mitmetes eelloetletud 

keskkondades oleva tualeti vajalikkuse probleemi, sest toitlustust pakkuvates kohtades 

on olemas selleks vajalikud tingimused. Kerge ligipääsetavus on ka parkidele, 

muuseumidele ja ajaloolistele kohtadele. Enamasti on need kas jalutuskäigu või 

ühistranspordisõidu kaugusel. Suuremates linnades on loodud ka toimivad 

digikeskkonnad, mis on avalikuks kasutamiseks mõeldud, näiteks linnaga tutvumiseks 

loodud interaktiivsed lahendused. Linnaruumi loodud avalikuks kasutamiseks mõeldud 

alad on tavaliselt hea ligipääsetavusega ja mõeldud tasuta kasutamiseks.  
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Piirangud 

Samal ajal on ka mitmeid piiranguid, millega tuleb linnaruumis arvestada. Linnaruumis on 

tavapärasest suurem müra ning tehnilisi lahendusi võib olla keerulisem rakendada. Igale 

katusele ei saa ligi ja kui tegemist on uue kohaga, siis võib see olla väga tiheda 

käidavusega. Linnaruumis õppides ei tohi ka tähelepanu hajuda, sest liiklust on 

tavapärasest rohkem. Digivahendeid kasutades tuleb olla eriti tähelepanelik, sest lisaks 

autodele liiguvad liikluses ka elektritõukerattad ja jalgratturid. Kuigi linnaruumi luuakse 

pidevalt juurde rohealasid (peamiselt on see probleem suurlinnades), siis pole õhk nii 

puhas kui metsas. Linnaruumis on küll palju võimalusi tualettruumidele, kuid 

ligipääsetavus on ka siinkohal piiratud. Lisandub ooteaeg ning kuna seda kasutavad 

paljud inimesed, ei pruugi need olla alati puhtad. Toitlustamise probleemi aitab vältida 

küll kohvikute ja erinevate söögikohtade valik, kuid sellega kaasneb lisakulu. Linnaruumi 

mõjutavad ka teised inimesed, kes seal toimetavad ning seetõttu võib ootamatusi esineda 

palju. Kindlasti mõjutab ka linnaruumis toimetamist ilmastik, mis võib olla ootamatu ja 

heitlik.  

Linnaruumi kasutamine  

Lisaks eelnevates peatükkides mainitud parkidele ja muuseumidele on linnaruumis veel 

mitmeid keskkondi, mida saab õuesõppes kasutada: hooned, rohekatused, suuremate ja 

väiksemate linnade väljakud, linnaplatsid, tänavad, promenaadid, kultuuripärandid, 

kohvikud, trepikojad jne.   

 

Mõned näited inspireerivatest keskkondadest linnaruumis: 
 

Tallinna vanalinn on unikaalse õhkkonna ja olustikuga keskkond, mis pakub mitmeid 

võimalusi õpikeskkonna loomiseks:  

- jalutuskäik giidiga; 

- erinevate hoonete või hoone elementide otsimine etteantud piltide abil; 

- rollimängud erinevate ajalooliste tegelastena/tegelastega; 

- seiklemine ajalooradadel digitaalsete vahendite abil; 
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- jalutuskäik koos kunstimuuseumi kuraatoriga vanalinna hoonetest tehtud maalide 

reprodega. 

 
Telliskivi Loomelinnak ühendab endas loovaid inimesi ja industriaalset meeleolu. 

21. sajandil ligipääsmatu Kalini tehas on saanud uue välimuse 2007. aasta lõpus. 

Loomelinnak on kogu aeg arenev. Täna on see sõbralik ruum heade mõtete ja projektide 

jaoks. Loomelinnaku kogukond koosneb 1500 inimesest ja 250 ettevõttest, kes selles 

piirkonnas tegutsevad. Telliskivi Loomelinnak keskendub kultuuri ja kogukonna 

arendamisele. (www.telliskivi.cc). Loomelinnakus on võimalus osaleda erinevatel 

üritustel, väisata näituseid ja saada osa kohvikutes pakutavatest toiduelamustest.  

 
Hoonete katused (rohealad, katuseaed) ja välikontorid 
Linnaruumis kasutatakse osavalt ära erinevate hoonete lamekatuseid. Sinna istutatakse 

roheaedasid ja esimesel võimalusel suunduvad nii mitmedki kontorid oma töötajatega kas 

katusele või loovad ise sobiva ruumi õue. Linnaruumis üha olulisemaks muutuv roheala 

ja liigirohkuse säilitamine loob põnevaid võimalusi õues õppimiseks. Erinevad rohealad 

linnaruumis puhastavad linna saastunud õhku ja muudavad kogu linnaruumi olemust 

loodussõbralikumaks. Veel loovad õpikeskkonna, mis lausa kutsub seal viibima.  

Lisaks tegeletakse kliimamuutuste leevendamisega ning rohelised taristud pakuvad 

linnades selle probleemi lahendamiseks hea võimaluse. Uuringud on näidanud positiivset 

seost vaimse tervise ja haljasalade hulgaga linnakeskkonnas. Tartu linn liitus 2020. aasta 

alguses projektiga “Health and Greenspace” selleks, et muuta linnaruum rohelisemaks ja 

tervislikumaks. Projekt kestab paar aastat ja aitab muuta linna aktiivsete, loominguliste ja 

õnnelike inimeste linnaks. (https://tartu.ee/et/health-and-greenspace) 

 

See, kuidas me linnaruumi keskkonnana enda jaoks piiritleme, sõltub ka sellest, kus me 

elame. Kindlasti ei piirdu linnaruum vaid suuremate linnadega. Väikestes linnades tekivad 

suveperioodiks erinevad välikontorid ja väljakud (näiteks Paide linna keskväljak), mis 

soodustavad oma tegevuste ületoomist siseruumist õuekeskkonda. Miks mitte korraldada 

näitust linnatänaval? Igas linnas on võimalik rännata ka ajaloo põnevatel radadel. 

Praegust pandeemia olukorda arvestades oleks üsna mõistlik nii mõnigi koolitus teha 

soojemal aastaajal ning kasutades selleks õuekeskkonda.  

http://www.telliskivi.cc/
https://tartu.ee/et/health-and-greenspace
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Foto: Ryutaro Tsukata PEXELS.COM 

 

Linnaruumi meetodi soovitus: 

Kõnnikoosolek 

Teaduslikult on tõestatud, et päevavalges looduses ja värskes õhus olemisel ja liikumisel on 

meie stressitaluvusele, immuunsusele, aju tööle ja meeleolule tohutult positiivne mõju.  

(Neemoja, 2020) 

 

Reet Neemoja ja Merike Kulli soovitused kõnnikoosolekuks: 

● Märkmete tegemise võimalus - nutiseadmesse, märkmikusse või kirjutusaluse 

abil.  

● Ilmastikule vastav riietus: mugavad riided ja jalanõud. 
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● Oluline on vaiksem keskkond. Mõnest keskkonnast tulevad helid võivad küll 

rikastada koosolekut, kuid pidev müra segab keskendumist. 

● Väike grupp: üle kolme inimese kõrvuti jalutama ja vestlema hästi ei mahu, 

seetõttu tuleb suurem seltskond jagada alamgruppideks, kes omavahel etteantud 

teemal arutlevad. Seejärel kogunetakse kokkulepitud ajal seisu- või 

istumiskoosolekuks ühte kohta, et kõik mõtted kokku koondada. 

● Tahtmine proovida midagi uut. 

Kõnnikoosolek on edukalt tehtav ka distantsilt, kasutades telefoni koos kõrvaklappidega 

(Neemoja, 2020). 
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Foto: https://compasscaliforniablog.com/researchers-say-your-backyard-is-good-for-your-health/ 

 
 

Koduaed kui õpikeskkond 

Maiken Matvejev 

Miks koduaed? 

Võib arvata, et kõige turvalisemalt tunneb inimene end oma kodus. Miks mitte sellisel 

juhul klassiruumile vahelduseks kodus õppida? Kui tavaliselt tuleb koduõppega seoses 

esimesena meelde kohe tubane olemine, siis unustada ei maksa koduaeda või selle 

puudumisel mõnda kodu lähedal asuvat haljasala, kuhu on hea kinnisest ruumist 

põgeneda. Ka Tšehhi õpetlase Johan Amos Comeniuse (1592─1670) jaoks kujunes just 

aed vahetu õppimise metafooriks (Dahlgren, Szczepanski 2006: 21). Alternatiivina pakub 

Mikk Sarv (2009) väljasõite erinevatesse paikadesse, kuid tuleb arvestada, et see nõuab 

tihti nii lisaaega kui ka raha transpordikuludeks. Koduaiaga on aga lihtne – keskkond on 

tuttav ning kõik vajalik on käe-jala juures olemas. 

 

Aedade kohta võib öelda, et need on mitmedimensioonilised. Igas aias esineb erinevaid 

värve, vorme, lõhnu ja helisid. Üks aed võib olla hästihoolitsetud, samas kui teises võib 

https://compasscaliforniablog.com/researchers-say-your-backyard-is-good-for-your-health/
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väljenduda looduse enda kujunduskeel. (Grahn 2009: 82) Lisaks on Grahn tõdenud, et 

aias on nii palju kõike muudki kui lihtsalt lilled, puud ja põõsad ning igasugused lõhnad ja 

hääled. Nimelt on igas aias peidus mõni lugu. Täpsemalt, igast aiast kumab läbi 

perekonna (aja)lugu, mida lähemal vaatlusel võib näha kõikjal. (Grahn 2009: 66, 82) 

 

Dahlgren ja Szczepanski (2006: 49─50) on välja toonud potentsiaalsed viisid, millena 

aeda vaadelda: 

1. õppelaborina; 

2. kõigi õppeainete õpiraamatuna; 

3. mõtiskluse paigana; 

4. praktilise ökoloogia ja keskkonnatsüklite tundmaõppimise lähtekohana; 

5. keha- ja terviseõpingute alusena; 

6. esteetiliste kogemuste paigana; 

7. tõhusa kogukondlikku toimena, mis edendab õpilaste ja õpetajate suhteid. 

 
Võimalused ja piirangud 
Kuigi esmapilgul võib tunduda, et koduaial ja koduaial pole vahet, tuleb siiski tähelepanu 

pöörata asjaolule, et koduaed linnas ja koduaed maal on kaks erinevat keskkonda. 

Järgmisena on välja toodud linnas koduaias ja maal koduaias õppimise võimalused ja 

piirangud. Piirangute puhul on lisatud mõned soovitused, kuidas käituda, millega 

arvestada. 

 
Foto: Rene Asmussen PEXELS.COM 
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Maakohas asuv koduaed 

Võimalused:  

1. Elementaarsete asjade olemasolu. Wc, prügikastid jms on läheduses. 

2. Rahu ja vaikus. Linnamüra ja muu kõrvalise lärmi asemel on kuulda loodushääli, 

sh tuulesahinat, linnulaulu. 

3. Turvalisus. Madalam kuritegevuse tase. Läheduses elab vähem inimesi. Kõik 

tunnevad kõiki. 

4. Puhtam õhk. Vähem tehaseid, elektrijaamu ja muid tööstusrajatisi, mis õhku 

saastavad.  

5. Liigirikkus. Palju taimeliike, marju, linde, lilli ja liblikaid, söödavaid vilju (Grahn 

2009: 72, 74). 

6. Palju ruumi. Palju vaba ruumi liikumiseks ja igasugusteks grupitegevusteks.  

7. Mets lähedal. Kui aias õppimine ära tüütab, siis hea võimalus katsetada metsa 

õpikeskkonnana (vta ptk „Mets kui õpikeskkond“). 

8. Metsloomad. Võimalus haruldasi ja vähem haruldasi metsloomi näha, kes aeg-

ajalt lähedusse satuvad. 

9. Vabadus. Naabrid kaugel ning ei pea muretsema, et kedagi midagi häirib. 

 
Piirangud: 

1. Palju putukaid, sh sääsed, puugid jms. Soovitus: varuda  sääse- ja 

puugitõrjevahendeid. Selleks et puuke paremini märgata, kanda heledaid pikkade 

varrukatega riideid. Püksisääred toppida sokkide või kummikute sisse. Pärast 

õues viibimist kontrollida kogu keha üle. (Terviseamet) 

2. Piiratud juurdepääs arstiabile. Soovitus: igaks juhuks hoida kodus väikest 

esmaabipakki, kus olulisim (valuvaigistid, allergiarohud, sidumisvahendid, 

plaastrid, desinfitseerimisvahend jms) sees. 

3. Probleemid internetiühendusega. Võib juhtuda, et maal on internet aeglasem 

või puudub üldse. Soovitus: kui on plaan õpingutes kasutada internetiga 

seadmeid, siis tuleb interneti olemasolus varem veenduda. Selleks, et aku tühjaks 

saades töö tegemata ei jääks, kanda kaasas täis laaditud akupanka. Mõelda välja 

varuplaan juhuks kui internet tõrgub. 
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Linnas asuv koduaed 

Võimalused: 

1. Elementaarsete asjade olemasolu. Wc, prügikastid jms on läheduses. 

2. Pargid. Kui aias õppimine ära tüütab, siis hea võimalus katsetada parki 

õpikeskkonnana (vta ptk “Linnapargid ja matkarajad”). 

3. Hea interneti levik. Reeglina on internet linnas kättesaadavam ja kiirem kui maal. 

4. Poed. Võimalus soetada vajalikke asju peaaegu iga kell. 

5. Juurdepääs arstiabile. Läheduses on mitmed perearstikeskused jne. 

 

Piirangud:  

1. Linnamüra. Liiklusmüra (s.h auto-, rongi-, trammi- ja lennuliikluse müra),  

tööstusmüra. Soovitus: Vältida tipptunde. Valida selline kellaaeg, kus liikumist on 

vähem, näiteks enne- ja pärastlõuna. Vta Tallinna linna strateegiline mürakaart 

2017 (https://www.tallinn.ee/est/keskkond/murakaart-2017) ja Tartu linna 

strateegiline mürakaart 2017 (http://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-linna-

valisohu-strateegilise-murakaardi-ajakohastamine).  

2. Keskkonnaprobleemid. Õhk on küllastunud heitgaasidega, bensiinijaamad ja 

tehased, tööstusjäätmed jms. 

3. Piiratud ruum. Soovitus: Kogu ruumivajadus tuleks põhjalikult läbi mõelda, nt kui 

palju inimesi osaleb tunnis, kas õppetegevus on pigem liikuv või istuv jne. 

4. Naabrid lähedal. Soovitus: Teavitada naabreid toimuvast tunnist ning hoiatada, 

kui sellega kaasnev müra võib minna liiga tugevaks. Kui on oht, et naabrite müra 

võib häirida, siis samamoodi paluda mõistmist ja vaikust. 

Meetodid 

● Meeskonnatöö 

● Vestlused ja arutelud 

● Arendavad mängud 

 

 

https://www.tallinn.ee/est/keskkond/murakaart-2017
http://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-linna-valisohu-strateegilise-murakaardi-ajakohastamine
http://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-linna-valisohu-strateegilise-murakaardi-ajakohastamine
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Järeldus 

 
Siin välja toodud kuus keskkonda on ainult väikene osa õues õppimise võimalustest, sest 

iga keskkonna eripärasid arvesse võttes võib tundi planeerida praktiliselt kus iganes. 

Antud kogumikus pöörasime just piirangutele ja võimalustele rohkem tähelepanu, sest 

varem planeeritud õppevara ja keskkonna analüüs aitab õuesõpet paremini ette 

valmistada ja läbi viia. Õpikeskkond on oluline õppija toetaja ja John Dewey sõnul on 

kogemus kõige parem õpetaja. Õuesõpe pakub rohkem võimalusi erinevateks 

kogemusteks kui tavapärane klassiruum. Täiskasvanud õppijatena ja 

õpetajatena/koolitajatena oleme ise kogenud või katsetanud õuesõpet ning peame seda 

tõhusaks lahenduseks õppimisel ja õpetamisel. Õuesõpe on tegutsemisviis, kus 

õppeprotsess sisaldab nii olukordadel kui kogemustel põhinevaid elamusi ja õppimise 

ruumi nihutatakse ka ühiskondlikku ellu ning loodus- ja kultuurmaastikele (Dahlgren, et. 

al., 2007, viidanud Kört, 2014). Lisaks on õuesõppel oluline meeleliste elamuste ja 

raamatuhariduse vastastikune toime ning õppimispaiga mõju omandatud teadmiste 

kvaliteedile. (Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, 2009) Õues õppimisel on meie arvates 

keskne roll keskkonnal ja erinevad keskkonnad toimivad erinevalt. Oleme koondanud 

mitmeid võimalusi keskkondade kasutamiseks õuesõppel, tuginedes enda kogemustele 

ning teiste soovitatud, katsetatud ja uuritud võimalustele.   

Kogumiku loomine oli meie jaoks väga põnev ja väljakutseid pakkuv ülesanne, sest 

leidsime mitmeid alghariduse materjale õuesõppest, kuid üsna kasinalt terviklikke 

materjale täiskasvanute õuesõppe keskkondade kohta.  Loodame, et juhendi kasulikkust 

saavad katsetada ning proovida paljud innovaatilised ja leidlikud õpetajad/koolitajad, kes 

soovivad eksperimenteerida õuesõppe keskkondadega. Julget katsetamist! 

 
 
 
 
 



46 
 

Üldiste allikate loetelu: 

 

Aava, K., Karu, K., Kaal, E., Uusküla, M. (2020). Kas õpi- või õpperuum? Mõistekasutus 

loob arusaama õppimise sisust. Keel ja ruum. 8-9, 2020. (lk 708). Keel ja kirjandus. 

 

Claiborne, L., Morrell, J., Bandy, J., Bruff, D.  (2020). Teaching outside the classroom. 

Vanderbilt University. Retrieved from: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-

pages/teaching-outside-the-classroom/ 10.05.2020 

 

Dewey, J. (1897). My pedagogic creed. New York: E. L. Kellogg & Co  
 
Fägerstam, E. (2012). Space and Place. Perspectives on outdoor teaching and 

learning. Linköping Studies in Behavioural Science No. 167. Linköping University 

 

House of Commons. Educational and Skills Committee. Education outside the 

classroom. Second report of session 2004-05. 10.02.2005. (pg. 47, 171). The Stationery 

Office by Order of the House.  

Jalak, K. (2011). Koolitaja käsiraamat. (lk 57). Toim. Märja, T. Andras 

 

Kaitseväe ühendatud õppeasutused (2018). Õppija arengu toetamine. Konverentsi 

teesid. S. Ganina, A. Saumets. Kaitseväe Ühendatud õppeasutused.  Loetud aadressil: 

https://www.ksk.edu.ee/wp-

content/uploads/2018/04/6ppija_arengu_toetamine_2018.pdf 

 

Keba, M. (2020). Andragoogika taskuteatmik. Täiskasvanud õppija. Kättesaadav: 

https://andragoogika.weebly.com/taumliskasvanud-otildeppija.html,  29.12.2020 

 

Kört, L. (2014). Õuesõppe mõju õpilaste huvi kujunemisele loodusteadustes. 

(Magistritöö). Tartu Ülikool 

Krull, E. (2001). Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus. 

https://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2018/04/6ppija_arengu_toetamine_2018.pdf
https://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2018/04/6ppija_arengu_toetamine_2018.pdf
https://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2018/04/6ppija_arengu_toetamine_2018.pdf
https://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2018/04/6ppija_arengu_toetamine_2018.pdf
https://andragoogika.weebly.com/taumliskasvanud-otildeppija.html


47 
 

Märja, T., Lõhmus, M., Jõgi, L. (2003). Andragoogika. Raamat õppimiseks ja 

õpetamiseks. (lk 112). Tallinn. Kirjastus Ilo. 

 

Põlda, H,. Teidla-Kunitsõn, G. (2020).  Õpiruumi keeleline konstrueerimine 

üliõpilaste arusaamades. Keel ja ruum. 8-9, 2020. (lk 721). Keel ja kirjandus. 

 

Szczepanski, A. (2012). Õuesõppe pedagoogika kui teadmiste allikas - lähiümbrusest 

saab õpiõu. Kaas toim. Dahlgren, L. O., Sjölander, S., Strid, J. P.  Tallinna Ülikooli 

Rakvere Kolledž 

 

UNESCO. (2002). Environmental education: possibilities and constraints. Unesco 

International Science, Technology & Environmental Education Newsletter. VOL. XXVII, 

No. 1-, 2002. 

 

 


	Eessõna
	Miks just mets?
	Võimalused
	Piirangud - Millega peaks arvestama?
	Meetodi soovitus:

	Allikate loetelu:
	Muuseum kui õpikeskkond
	Miks just muuseum?
	Võimalused
	Piirangud
	Muuseumitunni eripära
	Muuseumitunni näide

	Allikate loetelu:
	Linnapargid ja matkarajad kui õpikeskkond
	Miks valida linnapark või matkarada?
	Linnaparkide ja matkaradade võimalused ja piirangud
	Soovitused õppemeetoditeks

	Allikate loetelu:
	Vesi (järved, jõed, meri) kui õpikeskkond
	Vesi – keskkonna looja.
	Piirangud: juhendaja ebapiisav ettevalmistus õuesõppeks veekogude läheduses, harjumatus välistingimustes viibima, inimese tervisele kahju tekitavad puugid,  kroonilised haigused, valmisolematus meeskonnatööks, ettevalmistamata lahendused toitlustamise...
	Soovitatav õppemeetod: probleemõpe. Probleem - lahendust nõudev küsimus, probleemsituatsioon - lahendust vajav olukord, probleemõpe - õppeviis, mis suunab õppijat iseseisvalt probleeme tõestama ja lahendama (Salumaa & Talvik, 2004).

	Linnaruum kui õpikeskkond
	Linnaruum
	Miks valida just linnaruum?
	Võimalused
	Piirangud
	Linnaruumi kasutamine
	Linnaruumi meetodi soovitus:
	Kõnnikoosolek

	Koduaed kui õpikeskkond
	Miks koduaed?
	Maakohas asuv koduaed

	Linnas asuv koduaed
	Meetodid

	Järeldus
	Üldiste allikate loetelu:

