
 

1.7. Õpetuse ja kasvatuse korraldus 

1.7.1. Mõtlemise, tunde ja tahte kasvatus õppe- ja kasvatustöö korralduse alusena 

Mõtlemine, tunne ja tahe on hinge kvaliteedid. Nende omavaheline tasakaalustamine on oluline 

pedagoogika valdkond, mis on seotud õppetööga erinevas vanuses lastega. Mõtlemist, tunnet ja 

tahet arendavate meetodite mitmekülgne kasutamine arendab võrdväärselt üldpädevusi. 

Kaasaegne tunnetusteooria kinnitab, et mõtlemise areng rajaneb eelnevatele elamuslikele ja 

tegevuslikele kogemustele. Kui mõtlemine ja tunded toimivad viljakalt koos, lisandub 

mõtlemisse südamesoojus, tekib vaimustus ja tunnetamisrõõm. Kui tahe rakendub tegusal moel, 

on inimene võimeline looma midagi väärtuslikku. Harmoonilises koostöös annavad mõtlemine, 

tunded ja tahe inimesele võimaluse maailma sündmustes positiivselt osaleda. 

1.7.2. Tahtekasvatus 

Tahtekasvatuslik ehk tegevuslik aspekt domineerib 1.-3. klassi õppetöös. 

Tegutsemine ning tegutsemise läbi õppimine on väikelapse- ja nooremas koolieas kõige 

loomulikum tahte avaldumise viis. Algklasside õpilasele pakub õppimine rahuldust siis, kui ta 

seeläbi midagi teha oskab. 

Pedagoogiline ülesanne on viia lapse tahe, mis algselt on seotud tegutsemisega, järk-järgult 

seosesse mõtlemisprotsessidega. Tahtejõu rakendamine erinevates tegevustes tugevdab inimese 

mina-kogemust, ehitab üles identiteedi ja kujundab elutervet eneseusaldust. Selline mitmekülgne 

tegevust kaasav õpetus algklassides kujundab abstraktsele mõtlemisele vajaliku kogemusliku 

aluse. Tegutsevalt õppides jääb õpihuvi püsima. 

Tahe areneb käsitöö- ja kunstiainete harjutavas õppimises, liikumistundides ja praktilisi töid 

sisaldavates õppeainetes, ühisprojektides ja matkadel, samuti kõikides õppetegevustes, mis 

nõuavad järjepidevat harjutamist ja mälu rakendamist. Noor inimene õpib tahet rakendama mitte 

otseseid tegutsemisimpulsse või tundemeeleolusid järgides, vaid mõtlemisele toetudes. 

1.7.3. Tundekasvatus 

Arenenud tundeelu on üks inimeseks olemise, emotsionaalse intelligentsuse ning sotsiaalsuse 

aluseid. Väärtushinnangute lähtekohana on ta tuleviku ühiskondlike tingimuste kujundaja. 

Koolikasvatus peab eriliselt hoolitsema lapse tundeelu arengu eest, kuna selle arengu peamine 

aeg langeb põhikooliikka. Kunstiainete osakaal tunniplaanis jääb samaks kogu põhikooli jooksul, 

neis domineerib praktilis-tunnetuslik, mitte teoreetiline aspekt. 

Kõik kunstiharjutused – värvide, vormide, helide ja kunstipärase sõna maailma sisseelamine – 

koolitavad ja arendavad tundeelu. Kunstilise õpetuse osakaal kõikides klassides on suhteliselt 

suur, seda nii iseseisvate kunstiliste ainete kui ka õppemeetodina. Uuemad pedagoogilised 

uurimused näitavad, et maalimine, musitseerimine, liikumiskunstid ja muud õpilast tervikuna 

kaasavad kunstilised tegevused aitavad märkimisväärselt kaasa nii tunnetuslike kui ka 

sotsiaalsete võimete arenemisele. 



Kunstilise kasvatuse eesmärk ei ole subjektiivsete tunnete väljaelamine, vaid erinevate 

tajuvõimete ning praktiliste oskuste koolitamine objektiivse täiuslikkuseni. Objektiivsus 

tundeelus on sotsiaalse käitumise alus. Võime teise inimese olukorda temast lähtuvalt ja 

subjektiivsetest huvidest sõltumata sisse elada on eetilise käitumise lähtekohaks. See omakorda 

on eelduseks rahvustevahelisele sallivusele ja rahukasvatusele. 

Tundekasvatuse valdkonda kuulub lisaks kunstiainetele ka pildiline õpetusmeetod, mis on 

keskne õpetamismeetod jutustavates ainetes kooliküpsuse ja murdeea vahelisel ajal. Praktikas 

tähendab pildiline õpetus elavaid, õpitavat iseloomustavaid ja kirjeldavaid jutustusi ning 

võrdpiltide kaudu õpetamist. Õpetaja töö on siin kunstniku töö sarnane: tal tuleb otsida 

õpetussisu olemust tabavaid sõnalisi pilte. Selline õppemeetod käivitab lapse fantaasia, ta 

muutub õppeprotsessi kaasloojaks. Kui lapses toimib fantaasia, liitub sellega alati tundekogemus. 

Nii puudutab pildiline õpetus eriliselt tundeelu ja kinnistab õpitava inimese pikaaegsesse mällu. 

Selleks et toetada lapse tundeelu väljakujunemist, õpib õpetaja tundma arengupsühholoogia 

seaduspärasusi ning tegeleb teadlikult ka enda tundeelu tasakaalustamisega. Õnnestunud 

tundekasvatuse tagasisideks on õpilase innukus ja õppimissoov. Tunnete mitmekülgne 

kaasamine õppeprotsessi kindlustab õpihuvi säilimise. 

 

1.7.4. Mõtlemise koolitus 

Inimesele loomuomase huvi ja teadmishimu säilitamiseks on vaja teoreetilisi teadmisi pakkuda 

viisil, mis vastab lapse erinevatele arenguetappidele. Waldorfpedagoogikas rajaneb mõtlemise 

areng eelnevatele tegevuslikele ja elamuslikele kogemustele. Kogu põhikooliea jooksul 

arendatakse mõtlemisoskust sellest lähtuvalt. Eesmärgiks on, et õpilased kooli lõpetades 

oskaksid rakendada kogu mõtlemise skaalat alates fantaasiarikkast kujundlikust mõtlemisest kuni 

puhtloogiliste järeldusteni. 

Intellektuaalseid teadmisi vahendatakse esimesest klassist murdeea alguseni pildilise 

õpetusmeetodi, kunstilise ja tegevusliku printsiibi kaasabil. Pildilise õpetusmeetodiga 

vahendatakse nii erialaseid termineid, mõisteid kui ka kausaalseid seoseid. Eesmärgiks on 

esitada mõisteid elavana ja mitmekülgsetes seostes. Nende tähenduse mõistmine toimub algselt 

konteksti ning õpetajapoolse intonatsiooni ning rõhuasetuste abil, järk-järgult lisandub mõisteline 

teadvustamisprotsess. 

5.- 6. klassis lisanduvad ained, mis vastavad abstraktse ja kausaalse mõtlemise valmidusele: 

geograafia, ajalugu, füüsika. Murdeeas ärkab loomulik üldine huvi intellektuaalsete teadmiste 

vastu. Pildilise õppemeetodi (jutustavad ained) ja fenomenoloogiliste vaatlustega (loodusõpetus, 

füüsika) kaasnevad järgneva etapina mõisteline ja kausaalne analüüs. Areneb loodusteaduslik 

mõtteviis. 

Kolmanda ja neljanda kooliastme intellektuaalne õpetus tuleb üles ehitada metoodiliselt 

mitmekesiselt ja atraktiivselt.  Seotus elamusliku ja tegevusliku printsiibiga on endiselt oluline. 

Õpetaja aktiveerib õpilasi ise mõtlema ning läbi isikliku taipamise mõisteid moodustama. Õpetus 

peab olema mõtlemapanev, intrigeerivate küsimuste ja arutelude sütitaja. 



Põhikooli õppekava sisaldab hariduse kõige üldisemaid aluseid. Põhjalikuma ja üksikasjalikuma 

teadusliku käsitluse ja mõistelist kujutlusvõimet arendava ainestiku raskuspunkt langeb 

vanematesse klassidesse. 

1.7.5. Rütm koolielus 

Kõik maailma eluavaldused toimuvad rütmiliselt. Inimese kõige tajutavam rütm on 

südametegevus. Inimese igapäevaelus on päevarütm see, mis aitab tal toimida efektiivselt ja 

tulemuslikult. 

 

1.7.5.1. Põhitund ja selle rütm 

Põhitund on perioodõppe aine tund, mis reeglina alustab koolipäeva ning kestab vähemalt kaks 

akadeemilist tundi. Järgnev rütmiline jaotus on toetavaks skeemiks, millele õpetaja konkreetsest 

klassist, laste vanusest, tunni ainest ja teemast lähtuvalt loominguliselt läheneb. 

o Tunni alustamine ehk rütmiline osa (rütmilised harjutused, liikumist kaasavad muusika ja 

kõneharjutused) – aktiviseerib, harmoniseerib ja koondab õpilasi. 

o Kordamine. Eelnenud õppeprotsessi jätkamine, teadvustav osa   (õpilased meenutavad ja 

jutustavad eelmisel korral käsitletud ainestikku mälupiltide või kodutööde põhjal, 

käsitletu kokkuvõte vormistatakse ainevihikusse) – aktiviseerib kujutlusvõimet, tegeleb 

mälu ja mõtlemisvõime arendamise ning teadvustamisega. 

o Uue ainestiku tutvustamine (jutustavates ainetes õpetaja jutustab pildilisest 

õpetusmeetodist lähtuvalt, loodusõpetuses fenomenoloogilised vaatlused, matemaatikas 

küsimuse püstitamine) - aktiviseerib tunde- ja tahteelu. 

o Õpetatu süvendamine, praktiline osa (käsitletu töötatakse tegevuslikust printsiibist 

lähtuvalt läbi liikudes, joonistades, uusi oskusi harjutades jne) - rakendab mõtte ja tunde 

tegevusse, kujundab nendega seostuvalt tahet. 

o Tunni lõpetamine, rahunemine (õpilased viiakse harmooniliselt rahunemiseni, nt sobiva 

kõne või muusikaharjutuste kaudu või mõnel muul harjumuspärasel viisil. Ka jutustav 

osa, eriti esimesel kooliastmel, on selleks kohane.) – viib õppetunni ajal käivitunud 

protsessid rahu olukorda ja tekitab uut õppimisvalmidust. 

 

Ülaltoodud õppetunni ülesehitus arvestab inimese keskendumisvõime iseloomulikku rütmi ja 

puudutab järk-järgult õpilast tervikuna. Intellektuaalset pingutust, tähelepanelikkust ja täpsust 

eeldav osa on tunni alguses. Järgmine, tundeelu puudutav osa pakub lastele tundeelamuse 

kaasamist läbi isikliku kujutlusvõime rakendamise. Praktiline ja seeläbi virgutav etapp on tunni 

lõpposas. Selline õppetund ei koorma õpilast ühekülgselt üle. Vahetund ei muutu kogunenud 

pingete väljaelamise kohaks. 

Lähtuvalt õpilaste vanusest omavad tunni osad erinevat kaalu. Kui algastmel on tunni algus- ja 

lõpuosal suurem osakaal ning ainest tulenev tööosa on laste jõudluse tõttu väiksem, siis 



järgnevatel kooliastmetel kasvab tööosa proportsionaalselt rütmilise sissejuhatuse ning tunni 

lõpuosa (kokkuvõte või jutustav osa) vähenemisega. Sarnaselt põhitunnile saab rütmistada ka 

teisi tunde. 

 

1.7.5.2. Ööpäeva rütm 

Õppimisprotsess tervikuna on organiseeritud nii, et see mõjub õpilase teadlike kujutluspiltide 

tasandist sügavamale ja võtab arvesse ka une ajal toimuva küpsemise. Metoodiliselt jaguneb 

õppeprotsess kolme faasi: 

o kogemine, vaatlus, eksperimenteerimine (tahte rakendamine); 

o meenutamine, kirjeldamine, iseloomustamine, ülestähendamine (tahtega seotud tunne); 

o läbitöötamine, analüüsimine, abstraheerimine, teooriate loomine (tahtega seotud mõte).  

Pärast kogemist ja kirjeldamist tuleb paus, mis võimaldab omandatust distantseeruda. Alles une 

ajal toimuva alateadvuses töötlemise järel viiakse õppeprotsess lõpule: eelmisel päeval tunde ja 

tegutsemise tasandil omandatud materjal tõstetakse mälupildina teadvusesse. Järgmisel päeval 

käsitletakse sama materjali kinnistavalt, analüüsivalt. Seega arvestab waldorfpedagoogika une ja 

ärkveloleku polaarsust, kuna areng ei eelda mitte ainult kognitiivseid, vaid ka hingelisi võimeid, 

pinget õppimise ja unustamise, teadliku ja alateadliku, une ja ärkvel olemise vahel. Nii osaleb 

õppimisel inimene kui tervik. 

 

Tunniplaani üles ehitades arvestatakse õppetunde järjestades ööpäevase rütmi seotust loomulike 

teadvusseisundite vahetumisega. Ärkvel teadvust nõudvad ained, nagu põhiained ja võõrkeeled, 

püütakse paigutada hommikul esimesteks tundideks. Nendele järgnevad loodusained, religioon ja 

kunstiained. Käsitööained ja sporditunnid paigutatakse koolipäeva viimasteks tundideks. 

 

1.7.5.3. Nädala rütm 

Õpetajate kolleegium tegutseb nädalarütmis. Igal nädalal toimuval pedagoogilise kolleegiumi 

koosolekul tehakse tagasivaade olnule, analüüsitakse kogemusi, tegeletakse pedagoogiliste 

küsimustega sisuliselt ning planeeritakse tööd lühemas ja pikemaajalises perspektiivis. 

 

1.7.5.4. Kuu rütm 

Kuu rütmiga langeb suuremal või vähemal määral kokku peaaine periood. Perioodõpe alates 

esimesest klassist võimaldab ühelt poolt süvenemist ning teiselt poolt teadlikku ümberkäimist 

mäluprotsessidega. Perioodõppe ainet mitte ei unustata pärast õppeperioodi lõppu, vaid 

talletatakse igakülgselt läbitöötatuna pikaajalises mälus. 



Kuu rütmi saadavad kuupeod, kus klasside tervikkoosseisud esitavad kunstilises vormis seda, 

mis klassis kuu jooksul õpitud. Kuupidu on ka oluline sotsiaalse koostöö vorm. 

 

1.7.5.5. Kooliaasta rütm 

Koolielu korraldus võtab arvesse aastaaegade vaheldumise ja kasutab ära vastavad sisemise ja 

välise töö võimalused. 

Erinevate aastaaegade pidusid tähistatakse ühiselt ja/või klassi kaupa. Siseelu aktiivsus on 

sügisel juba olemas ja süveneb talve lähenedes. Kevadel sisemine aktiivsus väheneb ja 

toimingud suunduvad väljapoole. Seetõttu toonitab septembris tähistatav Miikaelipäeva pidu 

isikliku sisemise aktiivsuse olulisust. Mardipäev oma lühiretkede ja esinemistega valmistab ette 

sügisese aktiivsuse süvenemist jõulude lähenedes. Advendipidu, advendiküünla süütamine ja 

sellele järgnev advendiaeg jõulupeo ning eriliste jõuluettevalmistustega süvendab inimlik–

sotsiaalset rõhuasetust. Kolmekuningapäeva tähistamine lõpetab jõuluaja ning suunab jõulude 

poolt uuendatud meeled argistesse tööaskeldustesse. Kevad-talvel omandavad pidustused 

väljapoole suunatud iseloomu. Koolis korraldatakse vastlapidu. Ülestõusmispühadeks 

valmistutakse klassiti, nooremates klassides looduse ärkamise rõõmule keskendudes, vanemates 

klassides pühade kristlikku sisu puudutades. Kooliaasta lõpetatakse kevadpeoga. 

Kooliaastas on kindel koht kooli, paikkonna ja riiklike pühade ning tähtpäevade tähistamisel. 

Aineperioodide järjekorda planeerides püütakse paigutada vaheldumisi loodusteaduslikud, 

matemaatilised ja humanitaaraineid ning panna need kokku kõlama aastaaegade vaheldumisega. 

 

1.7.6. Kooliruumidest väljaspool toimuv õppetöö 

Kooliväliseks õpetuseks loetakse tutvumiskäigud, õpperetked, temaatilised päevad, näituste 

külastamine ja üksikud väljaspool kooli läbiviidavad õppetunnid. Väljaspool kooli antav õpetus 

korraldatakse kas õppeplaani kohaselt või õpetaja vabal algatusel vastavalt vajadusele.  

 

Õppekavakohane väljaspool kooli antav õpetus on: 

o 3.-4.kl. kodulugu ja selles sisalduv vanade elukutsete tutvustamine 

o 5.–6.kl loodusõpetus ja geograafia, aiandus 

o gümnaasiumi praktikad: põllumajanduspraktika, maamõõtmise praktika ja 

sotsiaaltöö praktika 

Sellele lisaks võib iga õpetaja korraldada õppetööd koolist väljaspool, kui see on pedagoogiliselt 

põhjendatud. Ettepaneku selliseks õpetuseks teeb õpetaja ja selle kiidab heaks kolleegium. Koolist 

väljaspool antava õpetuse puhul on võimalikud kõrvalekalded õpilaste tavapärasest nädalast, 

päevarütmist ja tööajast. Koolist väljaspool toimuvate tundide läbiviimisel on lapsevanemad eriti 

I ja II kooliastmel sageli kaasas.  



1.7.7. Aine- ja huvialaringid 

Koolis võib organiseerida ringe, mis toetavad õpetus- ja kasvatustegevust. Selleks on kooli juurde 

loodud huvikool. Ringidest võivad lisaks meie kooli õpilastele osa võtta ka teiste koolide 

samaealised õpilased. Ringe juhendavad kooli õpetajad või selleks sobivad isikud.  

 


