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Sissejuhatus

Selles üksuses keskendutakse õuesõppele. Seda tüüpi haridus on kujundatud
sensoorselt-eksperimentaalse lähenemise alusel, mille eesmärk on inimese
areng ja tema õppimine tema sotsiaalset elu iseloomustavate suhete
kontekstis. Õuekeskkond omandab haridusliku konteksti väärtuse, mis lisaks
sellele, et on koht, kus õpitakse, pakub võimalust tugevdada austustunnet
looduskeskkonna vastu ning võimaldab väljendada ja arendada
emotsionaalseid, sotsiaalseid, motoorseid ja loomingulisi oskusi ning tundeid.

Esimeses peatükis selgitatakse õuesõppe kontseptsiooni. Õppemeetod, mis
võimaldab otsest kontakti õpiobjektiga. Tegelikult muutub õppimiskoht ise
õppimise objektiks ja selline vahetu suhtlus annab suurema autentsuse
õppesituatsioonile, milles õpilane on sunnitud õppima, andes tulemuseks
sügavamad teadmised.

Peamised elemendid on vabas õhus viibimine, mis toob kasu näiteks tervise
edendamise, vähenenud ärevuse ja stressi juhtimise, kognitiivsete riskide
juhtimise, probleemide lahendamise või sotsialiseerumise ja suhtlemise
valdkonnas.

Tuleb siiski rõhutada, et seda meetodit on mõnes kultuuris praktiseeritud juba
aastakümneid, samas kui teistes kultuurides on see leidnud ruumi alles hiljuti.
Haridussüsteemides sagedamini levinud lähenemisviisid.

Teises peatükis püüame lisaks sellele, et selgitada, miks peaksite kalduma
selle haridusmudeli poole, anda ka kultuurilise ja filosoofilise ülevaate.

Viimases peatükis antakse lühike, kuigi üksikasjalik selgitus kõige nõutumate
ametialaste näitajate kohta. Lisaks analüüsitakse, millised on nende ülesanded
ja milliseid oskusi nad peavad omama.

Mis on õuesõpe?

Rahvusvahelisel tasandil räägime laiast hariduspraktikate valdkonnast, mille
ühine nimetaja on väliskeskkonna parandamine selle erinevates
konfiguratsioonides, mida võetakse hariduskeskkonnana (Farné, 2014). See
filosoofilis-pedagoogiline vool on seega hariduslik-didaktiliste praktikate
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kogum, mis põhineb looduskeskkonna kui privilegeeritud kogemuste ja
hariduse ruumi kasutamisel.

See praktika võib tugineda igasugustele spordialadele ja väljakutsetele
looduses, alates raftingust kuni puude otsa ronimiseni, samuti
ellujäämisvõistlusele, kuigi väga erinevas võtmes, või orienteerumisele.
Looduskeskkond osutub privilegeeritud keskkonnaks, kus saab katsetada
väljaspool mugavustsooni ja panna end proovile. Küsimus on harjumuspärasest
õppimisest väljapoole laienemises, millegi uue katsetamises, väljaspool ja enda
sees.

Õuesõpet saab kohandada mitmele vanusele ja kontekstile, vastavalt sellele,
millises olukorras see väheneb. Esimese lapsepõlve puhul on see eelkõige
sensoorne uurimine ja katsetamine füüsilises maailmas, samas kui teises
lapsepõlves võib hakata suuresti tegelema suhtedünaamikaga ja nii edasi
vastavalt rühmadele. Rühma kohalolek on oluline element: kuigi võib oodata,
eriti noorukite ja täiskasvanute puhul, väga individuaalset kogemuslikku
tegevust, siis just grupiga jagades ehitatakse teadmisi, mis töötatakse välja
elatud korralikult öeldud, et muuta see konkreetseks kogemuseks, varustatuna
sõnade ja žestidega, mis on võimelised seda väljendama.

Lisaks sellele võib õuesõpe võimaldada otsest kontakti õpiobjektiga, tegelikult
muutub õppimise koht omakorda õpiobjektiks ning selline vahetu suhtlus
annab suurema autentsuse õppesituatsioonile, milles õpilane on sunnitud
õppima, andes tulemuseks sügavamad teadmised.

Veel üks põhiline aspekt on see, et alati tänu sellele otsesele kokkupuutele
looduslike, kultuuriliste või sotsiaalsete nähtustega on võimalik kasutada
inimese, kes on multisensoorne loom, kõige loomulikumat ja loomupärast
õppimisviisi, integreerides seega õppimiskogemusse kõik sensoorsed
komponendid, millega ta on varustatud. See viib meid kaugemale sellest
ülekaalust, mille nägemine ja kuulmine on traditsioonilistes õppetundides aja
jooksul omandatud. Eespool mainitud haridusliku lähenemise eripära näib
aitavat kaasa suuremale motivatsioonile, märkimisväärse õppe tekkimisele ja
loovuse stimuleerimisele.
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Põhielemendid

Õues viibimine koos eakaaslastega suurendab poiste ja tüdrukute sotsiaalset
võimekust, sest nad saavad kooliklassist erinevas kontekstis olla teistmoodi
suhetes iseenda ja teistega. Lisaks suurendavad mõned tegevused teadlikkust
keskkonna austamise, enese tajumise maailmas ning keha ja vaimu tervise
küsimustes.

Seda tüüpi tegevus on inspireeritud skautlusest, skaudid viivad oma olemuselt
läbi tegevusi õues, mille eesmärk on suurendada oma sotsiaalseid oskusi
vastastikuse austuse ja keskkonna eest hoolitsemise ning sellele tähelepanu
pööramise kontekstis, õuesõpe on tegelikult haridus, st see eeldab, et on
olemas võimetus, mis suunab õues viibimist.

Millised on peamised järeldused õuesõppest?

�lemaailmsel tasandil: edendada sõnumit, mis viib looduse austamise ja selle
eest hoolitsemise, bioloogilise mitmekesisuse ja jätkusuutlikkuse
väärtustamise ning keskkonnahoidliku käitumise edendamiseni.

Sotsiaalsel tasandil: kohatunnetuse arendamine, mis viib suurema
suhtlemiseni kogukonnaga ja kohalike võimaluste hindamiseni, mis
võimaldavad elada, õppida ja töötada kohalikus piirkonnas.

Inimestevahelisel tasandil: turvalise ja toetava keskkonna pakkumine
sotsiaalsete oskuste arendamiseks, premeerimine ja väärtushinnangute
erinevused. Armastavate ja mõtestatud põlvkondadevaheliste suhete
edendamine, mis edendavad sallivust, austust ja headust.

Sisemisel tasandil: suhe looduse ja keskkonnaga toob kaasa elukestva osaluse
ja välise pädevuse tervise, heaolu ja loodusega seotuse saavutamiseks.
Iseloomu areng, püsivus, positiivne risk.

Lisaks toetab see aktiivset õppimist. Otsese isikliku kogemuse kaudu saavad
õpilased uurida maailma ja parandada oma pärijate keskkonnale keskendumist
seikluslike tegevuste kaudu nagu matkamine, jalgrattasõit ja sukeldumine.

See toetab intellektuaalset, füüsilist ja sotsiaalset arengut. Õpilased ei õpi
mitte ainult töötama koos väliseiklusel, vaid neil on ka võimalus õppida
seikluse lõpuks olulisi eluks vajalikke oskusi, näiteks vastutustunnet ja
saavutustunnet.

Samuti aitab see arendada nende enesehinnangut. Väljas toimuva seikluse
pakutavate väljakutsete abil õpivad õpilased oma hirme ületama ja saavad
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võimaluse arendada oma iseseisvust, mis aitab neil suurendada oma
enesekindlust.

Viimane, kuid mitte vähem tähtis on see, et see aitab arendada suhet
keskkonnaga. Looduse imesid kogedes õpivad õpilased austama, hindama ja
nautima seda, mida loodus pakub. See aitab neil näha end globaalses
kontekstis, arendades teadlikkust maailma loodusvarade jätkusuutlikkuse
tähtsusest.

Õuesõppe suundumused

Paljudes ühiskondades on õuesõpe seotud konkreetse kultuuriga. Näiteks
Taanis, nagu ka suures osas Skandinaavias, on ajalooline ja laialt levinud
traditsioon kasutada õuesõpet. Juba aastakümneid on õueala kasutatud
lasteaialaste jaoks igapäevaselt mänguväljakuna (O' Brien 2011).

Norras hinnatakse ühiskonnas positiivselt õuesõpetust koolides ja
lasteaedades koos lastega õues veedetud aja suurendamist. Skandinaavia
uuringud on näidanud, et on mitmeid põhjusi, miks on oluline anda lastele juba
varases eas võimalusi õues tegutsemiseks.

Traditsiooniliselt on Suurbritannias noorte õuesõpe hõlmanud nii
looduslähedast õppimist kui ka seikluslikke tegevusi, mis toimuvad peamiselt
väljaspool kooliaega.

Praegune diskursus õuesõppe kohta on aga võtnud omaks laiema
kontseptsiooni ja seda võib vaadelda kui lähenemisviisi, mis võib tõhustada ja
integreerida mitmesuguseid tegevusi, mis ühendavad inimesi keskkonna,
kogukonna, ühiskonna ja iseendaga.

Sloveenias on Rudolf Steineri ideedel põhinev waldorfpedagoogika süsteem
loodud juba viisteist aastat tagasi ja selle aja jooksul on selle meetodid üle
kantud Sloveenia avalikesse koolidesse. Üks näide on erivajadustega laste
kaasamine, mis on Ljubljana Waldorfkoolis osutunud edukaks, ning Sloveenia
haridus- ja spordiministeerium peab nüüdseks sotsiaalset kaasamist
positiivseks võimaluseks kõigis koolides.

Eestis on õuesõpe sügavalt juurdunud kultuuri ja keelega. Sõna "õppima"
tähendab õppimist, kuid omab ka tähendust kogeda ja maitsta. Õppimine
toimub sageli metsas, kus tehakse hoolikaid loodusvaatlusi
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koolimetsaliikumise kaudu, ning viimasel ajal on jõupingutused õuesõppe
edendamiseks suurenenud.

Tänapäeval pööratakse pedagoogilises kontekstis erilist tähelepanu õuesõppe
teemale. Põhjused on erinevad. Esiteks tunneme vajadust võidelda tänapäeva
laste ja noorte modus vivendi vastu, kes veedavad suurema osa oma ajast
siseruumides, ilma kokkupuuteta looduskeskkonnaga ja "päris" ning väldivad
seega võimalust teostada hariduslikke kogemusi, mida see kontekst
soodustab.

Samal ajal on ka tungiv vajadus taastada õige suhe inimese ja looduse vahel
ajal, mil inimese tegevus keskkonna suhtes on viinud pöördumatute
muutusteni, alates globaalsest soojenemisest kuni ökosüsteemide ja
bioloogilise mitmekesisuse hävitamiseni.

See nõuab seni välja kujunenud inimese ja looduse vaheliste suhete
ülevaatamist, et mõelda uute ökoloogiliste interaktsioonide loomisele, mis
võimaldavad inimesel elada Maal jätkusuutlikul viisil, kujutades seda piltlikult
aiana, leides selles uusi võimalusi õppimiseks ja loovuse teostamiseks, kuid
tundes samas ka vastutust hoolitsuse eest.

Seetõttu näib vajalik kasutada aktiivset haridusmetoodikat, mis võimaldab igal
inimesel arendada kodanikuoskusi, muutuda "jätkusuutlike" suhete
peategelaseks iseenda, teiste ja loodusega, võttes vastutuse füüsilise ja
inimmaailma kaitsmise meetmete eest.

Kuna tegemist on seega väljaspool toimuva tegevusega, mida tuleb tõlgendada
hariduslikus mõttes ja millel on terviklik-ökoloogiline tähendus (hõlmab
koostoimet erinevate teadmiste, füüsilis-bioloogiliste,
geograafilis-maastikuliste, ajaloolis-poliitiliste, sotsiaal-psühholoogiliste ja
eetiliste teadmistega), on see aidanud õppimise arengule viimastel aastatel
kaasa.

Näiteks hõlmavad õuesõppeprogrammid sageli elamu- või reisikogemusi, mille
käigus õpilased osalevad mitmesugustes seikluslikes ja meeldejäävates
väljakutsetes.

Tabelis on esitatud mõned sellised lähenemisviisid.
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Tabel 1: Õuesõppe meetodid

Õuesõppe lähenemisviisid Näited

Kooliväljakud/aiad/kogukonna-
projektid

Ökokoolid

Kaasaegne õpipoisiõpe Koolitus ja oskuste arendamine
looduses eriprogrammide kaudu

Regulaarne õuesõpe Metsakool, looduse lasteaiad,
praktiline keskkonnaalane
vabatahtlik tegevus ja sihipärasemad
projektid teatud puudega või
sotsiaalsete probleemidega
inimestele.

Viimastel aastatel on registreeritud üha rohkem koolide, kohalike
omavalitsuste või sihtasutuste korraldatud projekte.

Miks kaasata õuesõpe?

Kirjanduses on juba pikka aega rõhutatud looduskontaktiga seotud või sellest
tulenevat kasu. Need on peamiselt füüsilise, vaimse või vaimse tervise ja
heaolu hüved (Farné 2014).
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Õuesõpe eeldab füüsilist tegevust, olgu see siis kerge või kestev. Õues
viibimine annab võimaluse sooritada harjutusi, millel on meie kehale kasulik
mõju. Üks neist on vastupidavuse suurendamine.
Paljudes uuringutes on võrreldud õues tegutsevate laste rühmi õues
tegutsevate laste rühmadega.
Selle tulemusel ei olnud esimestel rühmadel mitte ainult suurem
vastupidavus, vaid nad olid ka vähem altid väsimusele. Seega on ilmselge, et
sellised tegevused nagu looduses õppimine või mägirännakud võivad
potentsiaalselt aidata kaasa tervislikule eluviisile.

Lisaks sellele on õuesõppel võtmeroll võitluses krooniliste haiguste vastu
nagu ülekaalulisus ja rasvumine. Selle haiguse vastandamine on üks 21. sajandi
rahvatervise väljakutsetest ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO)
andmetel oli 2014. aastal 41 miljonit alla viieaastast last ülekaalulised või
rasvunud. Euroopas kasvab 2016. aastal ülekaaluliste laste arv, iga kolmas
kuue- kuni üheksa-aastane laps on ülekaaluline või rasvunud.

Kui füüsiline tervis on oluline, siis vaimne tervis ei ole vähem tähtis. Viimase
tagamiseks on enesehinnangu olemasolu hädavajalik. Taaskord on parim
vastus õuesõpe. Tegelikult on mõned autorid rõhutanud, kuidas
seiklusprogrammid mõjutavad positiivselt noorte kirjaoskust, uskumusi ja
arusaamu selliste tulemuste osas nagu iseseisvus, enesehinnang ja
enesekindlus, kontroll, enesetõhusus ja toimetulekustrateegiad. Positiivset
mõju on leitud ka vaimse terviseprobleemidega täiskasvanutel.

Suur osa õuesõppest hõlmab koostööd teistega, sageli meeskonnatööna. Nagu
Mannion märkis, "hindasid noored õuesõpet, mis oli lõbus ja ei takistanud neid,
ning eriti hindasid nad sotsiaalsete aspektide (koos olemine ja töötamine
teistega), tegevuse ja õuesoleku seotust". Tegelikult on lapsed, kellel on
juurdepääs avatud keskkonnale, rohkem stimuleeritud tegutsema ja tegelema
füüsilise tegevusega, arendades oma isiksuse kõiki valdkondi.

Sotsiaal-suhete seisukohast näitavad teaduslikud tõendid, et õues
tegutsemine tagab heaolu, sest see leevendab stressi, rahustab, vähendab
konfliktikalduvust ja stimuleerib iseseisvustunde ja täiskasvanutest
sõltumatuse arendamist tänu distantsi suurenemisele, mida avatud ruumid
võimaldavad (Farné 2014).
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Kognitiivsest vaatenurgast: see suurendab keskendumist, spontaanset
tähelepanu, peegeldamist, teadmiste mälu ja nende ülekandmist.

Emotsionaalsest vaatepunktist on kujutlusvõime ja imestustunne paremini
arenenud.

Looduses toimuvad multisensoorsed tegevused võimaldavad lapsel harjutada
võimeid erinevate järjestuste planeerimise kaudu, et saavutada teatud
eesmärk, tähelepanu kõrvalejuhtimine on välistatud ning subjektil õnnestub
kontrollida emotsioone sotsiaalsete normide ja iseloomu alusel.

On arvukalt uuringuid, mis kinnitavad, et koolis veedetud aeg mõjutab
positiivselt lapse arenguvaldkondi, nii tähelepanu, emotsionaalset, füüsilist,
kognitiivset, enesehinnangu tõusu kui ka stressi vähendamist (Farné 2014).
Seevastu lapsed, kes veedavad aega elektrooniliste seadmete ees, on
hüperstimuleeritud tugevate audiovisuaalsete stiimulitega, mis ei aita ei
kasvada ega hoida tähelepanu vaikselt ajal, mil vanemad on hõivatud. Need
lapsed ei suuda tõenäoliselt keskenduda ega suuda vaimselt kujutada seda,
mida neile videos pakutakse, mistõttu nad ei mõista, mida nad vaatavad.

Lisaks sellele võib keskkond avaldada lastele suurt mõju, sest nad on
plastilisemad: lastel, kes puutuvad igapäevaselt kokku loodusega, on kõrgemad
tulemused keskendumistestides ja enesedistsipliinis, nad mängivad
mitmekesisemalt, neil on rohkem keelt ja koostööd ning nad muutuvad
harvemini kiusajateks (Szczepanski 1998).

"Lapse riskivajadus"

Vähem tähtis ei ole ka nn lapse riskivajadus. Viimastel aastatel on tänapäeva
ühiskonnas kasvanud mure laste turvalisuse ja eriti nende mängukeskkonna
turvalisuse pärast, mis hõlmab kõiki õpetajaid, lapsevanemaid ja poliitilisi
tugiasutusi.

Paljude pedagoogide viga on keskenduda väga palju hirmule füüsiliste
kahjustuste ees, mida laps võib saada õues tegutsedes, selle asemel, et
mõelda emotsionaalsele kahjule, mida paljud inimesed kannatavad, kui te
selliseid kogemusi eirate. Mida rohkem nad püüavad oma liikumist hirmust
piirata, seda ebakindlamaks nad muutuvad. Selle hirmu tõttu kogevad nad
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vähem ja tunnevad end üha kohmakamalt selliste asjade tegemisel, mida
nende loomus võimaldaks neil teha, et areneda tasakaalukaks ja tugevaks
isiksuseks. Lapsed mängu raames peavad seda, mida nad pole kunagi varem
teinud, riskantseks ja mis sunnib neid oma hirmu ületama; seda tunnet
kogedes nad teatud mõttes kasvavad ja mõistavad, mida nad saavad või ei saa
teha. Kahtlemata riskides juhtub, et mõnikord kogevad nad ka ebamugavusi,
mis viivad neid vigade tegemisele; nendel juhtudel on hea, kui õpetaja
sekkumine ei toimu liiga järsult, et jätta lapsele aega saavutuste ja
ebaõnnestumiste mõistmiseks (Farné 2014).

Vanemate ja õpetajate ärevus iga väliselu aspekti suhtes on toonud kaasa ka
muid dokumenteeritud ohtlikke riske, nagu rasvumise riski suurenemine,
eakaaslaste vahelise sotsialiseerumise puudumine ja enesekindluse taseme
langus. Vastupidi, õuesõppel on vastupidine mõju.

Loodusõpetuse eelised ei saa aga avalduda, kui me pakume väljasõite ainult
kord nädalas, laps peaks regulaarselt väljas käima ja õues olema ning selleks
on vaja, et täiskasvanud toetaksid tema vajadust looduse järele, stimuleeriksid
teda mõnikord ja rakendaksid asjakohaseid ettevaatusabinõusid, samuti
tasakaalustatud lähenemist riskidele.

Õuesõppe filosoofia

Nagu eespool öeldud, viitab õuesõpe rahvusvahelisel tasandil laiale
haridustegevuse valdkonnale, mille ühine nimetaja on väliskeskkonna
väärtustamine selle erinevates konfiguratsioonides, mida käsitletakse
hariduskeskkonnana. Õuesõppe pedagoogiline suunitlus ei määratle ega kirjuta
ette, milliseid tegevusi või kursusi tuleks läbi viia või milliseid eesmärke
saavutada, kõik see puudutab hariduskonteksti, kooli või koolivälise keskkonna
eripära ja õpetajate valikuid. OE rõhutab lihtsalt ühte vaatenurka või õigemini
pedagoogilist orientatsiooni: seda, et tuleb kasutada maksimaalselt ära väljas
viibimise võimalusi ja mõtestada koolivälist keskkonda ennast koolituskohana
(Farné 2014).

See on eeltingimus, mis seab prioriteediks muutuse võrreldes sellega, mis on
tavapärane vorm, millega meie ühiskonnas haridust kujundatakse ja
rakendatakse. Enamasti vabal ajal vähendatud ajaressursiga ja täiskasvanute
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pideva kontrolli all toimetatuna on meie ühiskonnas lapsepõlve välisruum
nüüdseks täiesti asustamata.

Õuesõppe perspektiiv on eelkõige vaatepunkti muutus, tuleb korrata, et
õuesolek on laste jaoks normaalne, mitte ainult seetõttu, et nad on vabas
õhus, vaid ka seetõttu, et väliskeskkond soodustab spontaanse ja loomuliku
õppimise paljusust, mis mõjutab bioloogiliselt, enne kultuuriliselt põhjendatud,
kohanemisvõimete laia spektrit.

Lisaks sellele kasutatakse õuesõpet selles suunas, et vähendada kooliruumi
kui didaktiliste protsesside "ainuõigusliku" koha kesksust, kuid see asetab
väliskeskkonna eelistatud kujundavate kogemuste soovitusliku ruumina,
alustades lähimast: kooliaiast või selle hoovist, mida lapsed, kes elavad
igapäevaselt koolis, kasutavad väga vähe. Põhikoolis käivatel lastel ei ole
lubatud veeta lühikest aega õues puhkamiseks ega teha õuemotoorikat, samas
kui koolides on õueruumi kasutamine viidud miinimumini. Lapsed elavad
tingimustes, mida võiksime määratleda kui "koduarest ja kool", kui teeme
kvantitatiivse arvestuse nende kodus ja koolis suletud aja-eelarve kohta.

Õuesõppe praktiseerimine tähendab ka sisemise ruumi ümbermääratlemist kui
kogemuste villimist, teadmiste väljatöötamise kohta asjakohaste keelte kaudu;
see tähendab, et tuleb tuua sisse seda, mis on leitud/proovitud, kus "sees"
tähendab ka iseenda sees, nagu seda kogetakse.

Tuleb siiski märkida, et õuesõpet ei ole võimalik registreerida konkreetsesse
haridusvaldkonda. Nagu öeldud, on tegemist globaalse haridusliku
lähenemisviisiga, mis lähtub autentse vajaduse taasavastamisest ja
teadvustamisest, et taastada kesksus kõigele, mis on kujundatud otseseks
seoseks keskkonnaga.
Tegelikult on vaba ja spontaanne mängimine õues endiselt üks peamisi
kujundavaid kogemusi, mida tuleks lapsepõlves väärtustada ja suurendada.

Õuesõppe eesmärk on arendada lapse uudishimu ja uurimistegevust, mis
paneb ta tegutsema täiskasvanu poolt just soovitatud "uurimisliinidel".
Kujundav seiklus on kliima, mis elustab õuesõpet, mis ei tähenda
improvisatsiooni, vaid minimaalset eelsoodumust selle kohta, mis on oluline,
jättes probleemide otsimise uuriva vabaduse hooleks. Õuesõpe nõuab nõrka
programmeerimist, pikka aega, et anda lastele võimalus liikuda, jälgida, uurida.
Parim hariduslik test on küsimused, mida lapsed esitavad, ja vastused, mida
nad ise töötavad välja vastastikuses vastasseisus, mida õpetaja didaktiliselt
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provotseerib. Sellest järeldub, et õuesõpe on pedagoogilisest vaatepunktist
lähtudes eeltingimus, see eeldab väljas viibimise pedagoogilise väärtuse
avastamist: just see teadlikkus määrab muutuse õpetamise ja õppimise
käsitlusviisis.

Üks õuesõppe suuri eeliseid on see, et see võimaldab haridust kõigis
valdkondades, kuid sellise lähenemisviisiga, mis püüab võimalikult palju anda
lapsele väliskeskkonda kui kogemusvaldkonda. Huvitav on seda tüüpi haridust
praktiseeriva õpetaja jaoks mõista, et kui lapsed saavad tuttavaks õues
olemisega, saavad nad omakorda autonoomiat ja turvalisust: lihtsalt
soovitavad, tulevad vajadusel appi, jälgivad. Küsimus ei ole mitte sisus või
õpitavates mõistetes, vaid koolituskogemuse kvaliteedis. Veel kord: mitte lastel
ei ole raskusi õues olemisega, vaid meil, täiskasvanutel on ärevuse ja hirmude
küüsis juhtida, suunata, ennetada.

Õuesõppe eeliseks on ka suur paindlikkus ja kohanemine kontekstide,
erinevate vanuserühmade, erinevate eesmärkide ja projektidega. Selle peamine
tunnusjoon on uuriv, vaatlev ja manipuleeriv vabadus, millega laps saab
suhelda väliskeskkonnaga ja küpseda konkreetsete ja otseste kogemuste,
teadmiste, oskuste ja vilumuste kaudu.

Kui me usume, et lapsepõlv on vanus, kus sensomotoorne tundlikkus, mis on
seotud kinesteetilise-kehalise intelligentsusega, on ülekaalus ja põhiline, siis ei
saa me mõelda kasvatusprojektidele, mis viiakse läbi ainult sees, välistades
väliskeskkonna ja selle lugematud võimalused õppimiseks ja kogemuste
omandamiseks.

Karjääriarengu motivatsioon õuesõppe praktikates.

Õuesõppe valdkonna spetsialistid loovad, juhivad ja viivad ellu tegevusi ja
õuesõppeprogramme, mis võimaldavad progressiivset õppimist ja vahetamist
vabas õhus. Nad rakendavad välisjuhi hinnanguid, et hõlbustada ohutut ja
tõhusat individuaalset ja grupiõpet mitmesuguste õpetamis-, arendus-,
refleksiooni-, tagasiside- ja juhendamisstrateegiate abil.

Õuesõpetus võib viia paljude rahuldust pakkuvate karjäärivõimalusteni neile,
kes naudivad töötamist õues ja teiste harimist. Õues töötamise eelised
hõlmavad füüsilist aktiivsust, kontorilaua taga mitte istumist ja
looduskeskkonna nautimist. Kui soovite teisi inimesi keskkonna, looduse või
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loomaliikide kohta harida, siis pakub üks õuesõppe õpetaja ametitest teile
isiklikku eneseteostust ja lisakasu, mida pakub töötamine õues. Õuehariduse
karjäärivõimaluste hulka kuuluvad sellised ametikohad nagu loodushariduse
õpetaja, õuetegevuste instruktor, õuekoolitaja ja õueharrastuste juht.

Õuesõpetaja

Õuesõpetajad võivad töötada erinevates keskkondades. Nad võivad juhtida
seiklusmeeskondade ekskursioone või saada töökoha koolides. Sageli töötavad
nad konkreetse elanikkonnarühmaga, näiteks algklasside õpilaste, eakate või
riskirühma kuuluvate noortega. Instruktorid juhivad tavaliselt ekskursioonide
gruppe või esinevad külalisesinejatena koolides. Ekskursioonid võivad olla
ühepäevased või ulatuslikumad, mõnikord kestavad nad kuude kaupa kogu
kooli poolaasta jooksul. Ekskursioonid võivad toimuda kohalikes kohtades,
näiteks parkides või vabades kohtades, või võivad hõlmata reisimist
kaugematesse kohtadesse.

Õuesõppe juhendaja

Õuesõppe juhendajad aitavad koostada oma kursuste õppekava. Kursused
keskenduvad üldiselt sageli juhtimisoskustele ja meeskonnatööle. Need võivad
hõlmata ka mitmesuguseid seikluslikke ülesandeid kaugetes kohtades.
Seikluskursused võivad hõlmata purjetamist ja kajakisõitu, seljakotironimist,
kaljuronimist või metsameditsiini. Kohalikud kursused võivad keskenduda
taimestiku ja loomastiku harimisele.

Välitegevuse juhendajad juhivad, juhendavad ja õpetavad üksikisikuid ja rühmi
õues.

Nad juhivad ja juhendavad rühmi ja üksikisikuid õues, tagades nende ohutuse
ning õpetades neile konkreetse tegevuse jaoks vajalikke oskusi ja tehnikaid.
Nad võivad töötada nii algajate kui ka kogenumate klientidega, noorte või
täiskasvanutega, sealhulgas erivajadustega rühmadega.
Juhendajaid võtavad tööle nii eraettevõtted kui ka heategevusorganisatsioonid,
kohalikud haridusasutused ja muud organisatsioonid. Põhirõhk võib olla vaba
aja veetmisel, enesearendusel või tegevuspõhiste oskuste õpetamisel.

Välitegevuse juhendaja võib korraldada lühikesi õppetunde või vastutada
rühma eest pikematel matkadel/ekspeditsioonidel. Juhendaja roll ulatub ka
väljapoole tegevust, elamuskeskustes on ta tõenäoliselt seotud üldiste
majapidamisülesannetega ja vastutab grupi heaolu kõigi aspektide eest.
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Viimastel aastatel on üks enim arenenud fitnessi valdkondi Outdoor Trainer
(välitreening). Outdoor Trainer on kõike muud kui improviseeritud projekt. Meil
on vaja koolitatud spetsialiste, kes korraldavad individuaalseid tunde või
väikseid rühmi, mis suudavad valmistada ette aeroobsete ja anaeroobsete
tegevuste tunde, mis on individuaalselt kohandatud. Nüüdseks on inimesed
täiesti aru saanud, kuidas hästi struktureeritud ja tõhus treening, mida tehakse
õues, pargis, võib anda isegi kaks korda rohkem kasu nii füüsiliselt kui ka
vaimselt kui siseruumides jõusaalis tehtav treening. See kursus annab aluse, et
kohe luua ja juhtida väikseid gruppe, kes soovivad treenida õues või planeerida
individuaalseid õuesõppetunde.

Välitegevuse juht

Välitegevuste juhid vastutavad selliste keskuste igapäevase juhtimise kõigi
aspektide eest, mis on pühendatud mitmesuguste välitegevuste, sealhulgas
ratsutamise, mägironimise, koopaorienteerumise, jalgrattasõidu ja veespordi
õpetamisele.

Välitegevuste juhid juhivad keskusi, mis pakuvad vabaõhutegevusi, mis on
sageli suunatud konkreetsetele rühmadele, näiteks lastele, erivajadustega
inimestele või ebasoodsas olukorras olevatele noortele. Keskused võivad
pakkuda elamuskursusi või päevakülastuseks sobivaid tegevusi. Sarnaste
ametinimetuste hulka kuuluvad näiteks vabaõhutegevuste juht,
vabaõhuhariduse juht, keskuse juhataja, tegevus- või rajatiste juht või
juhtivinstruktor.

Tüüpilised ülesanded on järgmised:
● töötajate, sealhulgas instruktorite värbamine, koolitamine ja järelevalve

personali üle
● sobivate vabaõhutegevuste programmide kavandamine ja korraldamine
● broneeringute käsitlemine
● ohutusnõuete täitmise tagamine
● rühmade juhendamine erivaldkondades
● eelarvete haldamine
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Eesmärgid ja tulemused

Selle üksuse eesmärk on anda orienteerumistreeneritele ja sportlastele
pedagoogilised põhimõisted, väärtused, teadmised, heuristika, tehnoloogiad ja
oskused õuesõppe ja -hariduse õpetamiseks ja juhtimiseks.

Valitud teemad, sisu ja ülesanded tutvustavad neile kaasaegseid haridus- ja
koolitusvõtteid ning mudeleid nende rakendamiseks klubipõhises
topeltkarjääris spordiorienteerumise treenerite, treenerite ja väliõppe
spetsialistidena.

Samuti saavad nad kasutada õppe- ja õpetamisvahendeid, ülesandeid, malle ja
ressursse oma väliprogrammide või koolitajate koolitusmoodulite
kavandamiseks.

Põhimõisted

Õppimine on uute teadmiste, oskuste, harjumuste, hoiakute, heuristikate või
käitumisviiside omandamine tänu kogemustele. See võib toimuda spontaanselt
ja loomulikult, suheldes teiste inimestega või uute ülesannetega toime tulles,
kontekstide või väljakutsetega (mitteformaalne õppimine). Kuid õppimist võivad
esile kutsuda ja suunata ka teised: inimesed, rühmad, organisatsioonid või
kogukonnad. Koolides ja ülikoolides on õppimine tavaliselt ülalt-alla
kavandatud ja põhineb ametlikel/formaalsetel haridusstandarditel ja
õppekaval, mille eesmärk on konkreetse akadeemilise kraadi omandamine
(formaalne õppimine). Koolivälistes organisatsioonides, keskkondades ja
praktikakogukondades juhindutakse enamasti alt ülespoole suunatud
põhimõtetest ja lähenemisviisidest, mis on suunatud konkreetsetele
individuaalsetele või grupi õppimisvajadustele, huvidele, võimetele jne.
(mitteformaalne õpe).

Õuesõpe on teadmiste, oskuste, hoiakute, heuristikate ja käitumisviiside
rikastamine ja/või ümberkujundamine otsese kokkupuute kaudu
väliskeskkonnaga, mis toob üksikisikutele, peredele, ühiskonnale ja planeedile
isiklikku ja sotsiaalset kasu. See on lai mõiste, mis hõlmab avastamist,
eksperimenteerimist, looduse tundmaõppimist ja sellega seotust ning
keskkonna- ja seiklustegevuses osalemist.

Haridus on tahtlik protsess, mis aitab kaasa inimese õppimisele, kasvule ja
arengule individuaalselt, rühmas ja praktikakogukonnas.
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Õuesõpe on seotud nii õues kui ka siseruumides läbiviidavate haridustavade
kogumiga, mis hõlmab väljakutseid esitavaid või seikluslikke tegevusi kui
vahendit individuaalse ja sotsiaalse arengu edendamiseks (Fiskum & Jacobsen,
2012; Foley, 2009). Õuesõpe on pidev hariduskogemus, mida õpetatakse
kõikidel tasanditel ja mida jätkatakse kogu elu jooksul. (Ford, 1986).

Õuesõppe ja -hariduse liigid: seikluskasvatus, seiklusprogrammid, õuesõpe,
õuekool, seiklusteraapia, seikluspuhkus, seiklusturism, ekspeditsiooniline õpe,
väljakutseõpe, kogemusõpe, keskkonnaharidus ja loodusharidus (Foley, 2009).

Pedagoogika on teooria ja praktika, mis käsitleb individuaalse ja grupiõppe
õpetamist ja juhtimist spetsiaalselt korraldatud õpikeskkonnas, kasutades
selleks konkreetseid lähenemisviise, meetodeid ja vahendeid.

Õuepedagoogika on teooria ja praktika, mis käsitleb individuaalse ja grupiõppe
õpetamist ja juhtimist vabas keskkonnas, mis on spetsiaalselt korraldatud
õpikeskkonnana, mis on kohandatud konkreetsetele haridusalastele
lähenemisviisidele, eesmärkidele ja meetoditele.

Õuesõppe väärtused ja eelised
Õuesõpe on tavaliselt seotud erakordse, tavalisest töötlemisest väljapoole
jääva valikuga. Õppekeskkonna või -koha vahetamine on mingi traditsioonilise
siseruumides toimuva hariduse mugavusest lahkumine, mis on ajendatud
huvidest, vajadustest ja õpistiilidest. See selgitab, miks väärtustel ja
väärtusorientatsioonidel on nii oluline roll õuesõppe algatamisel, korraldamisel
ja läbiviimisel õpetamise ja õppimise eesmärgil. Allpool on kokkuvõtlikult
esitatud mõned peamised väärtused, mida tavaliselt seostatakse
õuesõppeasutustega.
✔ Vabadus
✔ Lõbus
✔ Omanikuks olemine õppimise

ja tegutsemise osas
✔ Autonoomia
✔ Autentsus
✔ Rikkalikult meelel põhinev

õpe
✔ Füüsilisus

✔ Õpilaskeskne mudel
✔ Kogemuslik / praktiline
✔ Afektiivne stiimul
✔ Põlvkonnaülene
✔ Kasvu ja küpsuse edenemine /

täiskasvanuks saamine
✔ Transformatiivne
✔ Tootlik
✔ Sotsiaalselt kaasav
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Õuesõppe eelised

Teadlased toovad välja mitmeid eeliseid, mis kajastavad õuesõppe autentsust ja
keerukust.

(1) Õuesõppe autentsusega seotud eelised.

✔ Õuesõppe ainulaadsed omadused on seotud selle tegelike eesmärkide,
keskkondade, suhete, rollide, tegevuste ja tulemustega. Õues toimuvad
tegevused toimuvad autentsetes sotsiaalsetes ja looduslikes keskkondades,
mis hõlbustavad aktiivset kogemuslikku õppimist, mängides, töötades,
vaadeldes, puudutades või katsetades reaalseid objekte ja protsesse. Uuringud
näitavad, et tänapäeval muutub üha olulisemaks kogemuslik õppimine, nii et
õpitava tähtsus muutub kiiremini muutuva ühiskonnaga kohanemisel
ilmsemaks.

✔ Erinevalt traditsioonilisest siseruumides toimuvast õppimisest, kus õppimist
toetavad piiratud meelestimulatsioonid ja tegevused, hõlbustab õuesõppe
tegevuste kaudu toimuvat õppimist konkreetne keskkonnaga suhtlemine,
kasutades aktiivselt mitmeid inimese meeleorganeid. Need mõjutavad
positiivselt õppemotivatsiooni, mis stimuleerib õpilaste huvi ja osalemist nii
sise- kui ka välisõppes.

✔ Ka inimestevaheliste ja inimestevaheliste suhete rõhutamist peetakse sageli
esmatähtsaks ja veel üheks oluliseks eeliseks õuesõppeprogrammide puhul
(Priest & Gass, 2005; Zink & Boyes, 2006). Tuginedes oma tegelikule olemusele,
on õuesõppe puhul tegemist paljude reaalsete suhetega: inimestevahelised,
isikustevahelised ja ökosüsteemsed suhted; suhted meiega ja teiste inimestega
ning inimeste ja keskkonna vahelised suhted. (Priest, 1986).

(2) Õuesõppe keerukusega seotud eelised.

✔ Õuesõpe on mitut valdkonda hõlmav nähtus, millel on erinevad praktilised
mõõtmed: mitteformaalse (lõbusale või huvialale orienteeritud) õuesõppe
mudelid, isikliku ja sotsiaalse arengu tegevused, sotsiaalse kaasamise
praktikad, keskkonnaõpe, sport jne. igaüks neist täidab konkreetseid
arengueesmärke, kasutades oma vorme, tegevusi, vahendeid ja keskkondi.
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✔ Samal ajal loob õuesõpe suuri võimalusi integreeritud (interdistsiplinaarseks)
õpetamiseks ja õppimiseks. Selle eesmärgid on komplekssed, sest hästi
õpetatud välitöö võib viia kognitiivse ja afektiivse valdkonna tugevdamiseni,
kusjuures mõlemad mõjutavad üksteist ja loovad silla kõrgematasemelise
õppimise suunas (Rickinson et al., 2004, lk 24). Selle õppekava hõlmab
omavahel seotud teadmisi, oskusi ja hoiakuid mitmetest kooliainetest ja
praktilistest valdkondadest - metsandus, bioloogia, sport, juhtimine,
psühholoogia, füüsika jne.

✔ Tänu oma keerukusele mõjutab õuesõpe õpilaste kasvu ja arengut terviklikult.
See on osutunud kasulikuks akadeemiliste saavutuste, tööalase pühendumuse
ja kriitilise mõtlemise edendamisel ning kuritegevuse ennetamisel (Ewert, 2005;
Morgan & Streb, 2001). Teised uurijad näitavad, et õuesõppeprogrammid
parandavad juhtimisoskusi, rühma ühtekuuluvust, parandavad probleemide
lahendamise oskusi, enesekäsitlust, suurendavad usaldust ja parandavad
suhtlemist (O'Bannon, 2000; Shivers-Blackwell, 2004; Williams, Graham, &
Baker, 2003).

Välitegevused ja integratsioon formaalse, mitteformaalse ja informaalse hariduse
vahel

KOMPASS-programmi eriline tähelepanu on suunatud formaalse, mitteformaalse ja
informaalse hariduse integreerimisele. See annab hea põhjuse mõtiskleda
põhjalikumalt nii nende eripärade kui ka potentsiaali üle, et integreerida neid
jätkusuutlikul viisil selliste välitegevuste kaudu nagu orienteerumine.

Formaalse, mitteformaalse ja informaalse hariduse eripära

Formaalne haridus on institutsioonipõhine, struktureeritud, hierarhiliselt ja
kronoloogiliselt järjestatud protsess, mis viib konkreetse akadeemilise kraadi ja/või
kvalifikatsiooni omandamiseni. Koolid ja ülikoolid on tüüpilised formaalse hariduse
pakkujad.

Mitteformaalne haridus on õppijakeskne ja praktikapõhine hariduspraktika, mille
eesmärk on identiteedi kasv, sotsiaalne muutus ja ühiskonda integreerumine.
Õppimine on vabatahtlik, hõlmab teadlikke haridusalaseid eesmärke ja seda võib
arvestada / sertifitseerida, kuid see ei vii kunagi konkreetse akadeemilise kraadi
omandamiseni. See võib toimuda erinevates avaliku ja erasektori sektorites ja
keskkondades koolivälise tegevuse, kutseõppeprogrammide, karjääriorientatsiooni
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kursuste ja teenuste, sotsiaalkultuurilise animatsiooni, spordi ja vaba aja veetmise,
kogukonnahariduse jne puhul.

Mitteformaalse õppimise all mõistetakse õppimist, mis toimub loomulikul teel,
suheldes teistega erinevates kontekstides ja keskkondades: töökohal, meedias,
ärikultuurides, perekondades, subkultuurides, avalikes ja ühiskondlikes asutustes,
organisatsioonides, eakaaslaste rühmades jne. Selle eesmärk ei ole
sertifitseerimine, kuid osalejate mitmekesisus annab õppijale erinevaid tähendusi.

Miks on vaja integreerida formaalne, mitteformaalne ja informaalne õpe ja
haridus?

✔ anda õppimisele ja haridusele rohkem võimalusi ning edendada oluliste
oskuste ja pädevuste jätkusuutlikku omandamist ja suurendada aktiivset
osalemist kogukondades.

✔ rikastada õpikeskkondi, lisada kodanikuõpetusse väärtusi, isiklikke kogemusi
ja kriitilist mõtlemist.

✔ rikastada või täiendada formaalset haridust, rõhutades sotsiaalset õppimist,
seost tegeliku elu ja õppijale suunatud teadmiste ja väärtuste kriitilise
reflektsiooni protsessidega.

✔ laiendada kodanike kaasamise spektrit kõigis haridusvaldkondades ja
-astmetes ning anda ülekandev mõju institutsionaalsele poliitikale.

✔ toimida võimsate sotsiaalse integratsiooni vahenditena.

Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe ja hariduse integreerimine
läbi õues toimuva tegevuse

Välitegevused pakuvad mitmeid võimalusi formaalse, mitteformaalse ja
informaalse õppe ja hariduse integreerimiseks, sest:

✔Välitegevused keskenduvad tavaliselt komplekssetele eesmärkidele,
integreerides formaalse õppekava ja standardid teiste oluliste reaalses
maailmas elavate isiklike, sotsiaalsete ja eluliste oskuste, harjumuste ja
hoiakute omandamisega.

✔Need toimuvad alternatiivses õpikeskkonnas, mis ühendab erinevaid ruume,
muutes autentsed, looduslikud keskkonnad "avatud klassiruumideks", kus
otsese õpetamise ja juhtimise eesmärk on ergutada ja motiveerida õpilasi
iseseisvaks, isejuhtivaks ja/või ühiseks õppimiseks.

✔Õuesõppe tegevused põhinevad tavaliselt terviklikel haridusparadigmadel ja
komplekssetel praktikatel, mis sünergiseerivad autentselt kõiki inimesele
omaseid õppimise liike - tehes, tunnetades, jagades, töötades meeskonnas,
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kogemuslikus õppimises jne. Iga üks neist keskendub õpilaste aktiivsele ja
reflektiivsele õppimisele, mille tulemuseks võivad olla kooli formaalsed
standardid, eesmärgid või ootused.

✔Õuesõpe ja -haridus on palju praktilisem kui traditsioonilised
klassiruumi-põhised mudelid ja programmid, st nad laiendavad võimalusi
õppimise individualiseerimiseks ja tegeliku maailma probleemidega
toimetulekuks.

✔ Samuti kaasavad nad võtmeisikutena interdistsiplinaarset ja mitmekülgset
meeskonda, mille liikmed täidavad väga spetsiifilisi rolle, nagu näiteks
kaasõpetajad või koolitajad, mentorid, juhendajad, treenerid, eri valdkondade
praktikud, lapsevanemad, eakaaslased jne.

Õuesõppe tegevuste õpetamine ja juhtimine (OEA)
Õpetamine ja juhtimine on tugevalt seotud õuesõppe tegevustega. Nende
konkreetsed mõõtmed sõltuvad valitud õuesõppe paradigmast ja mudelist, mis
peegeldavad konkreetseid eesmärke, praktikantide haridusvajadusi, olemasolevaid
või taskukohaseid keskkondi, ressursse ja toetusi. (joonis 3).

Joonis 3 Õpetamise ja juhtimise ühitamine üldises õppeprotsessis

Õpetamine keskendub konkreetse õuesõppe mudeli kavandamisele ja
töötlemisele, mis hõlbustab individuaalset ja/või grupiõpet. Õpetamine on tahtlik
tegevus, sest me õpetame alati mingil eesmärgil,
eelkõige selleks, et hõlbustada õpilaste õppimist (Anderson ja Krathwohl, 2001).
Erinevad õpetamise eesmärgid ja meetodid toetavad konkreetsel viisil kasulike
teadmiste, oskuste, harjumuste, heuristikate, käitumisviiside ja/või hoiakute
omandamist.
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Õpetamine keskendub konkreetse õuesõppe mudeli kavandamisele ja
töötlemisele, mis hõlbustab individuaalset ja/või grupiõpet. Õpetamine on tahtlik
tegevus, sest me õpetame alati mingil eesmärgil,
eelkõige selleks, et hõlbustada õpilaste õppimist (Anderson ja Krathwohl, 2001).
Erinevad õpetamise eesmärgid ja meetodid toetavad konkreetsel viisil kasulike
teadmiste, oskuste, harjumuste, heuristikate, käitumisviiside ja/või hoiakute
omandamist.

Juhtimine hõlmab toetavaid tegevusi ja meetmeid õpetamise-õppeprotsessi heaks
planeerimiseks, korraldamiseks, rakendamiseks ja hindamiseks. Õpetaja
juhtimiskompetentsus ja juhtimine on loomulikult integreeritud tema ametiprofiili.
Tänu õpetajate ja koolitajate heale juhtimisele toimuvad hariduslik suhtlus ja
tulemused kindlas ja toetavas keskkonnas.

Multidistsiplinaarne vs. interdistsiplinaarne õpetamine ja õppimine õuesõppes.

Välitegevused toimuvad alati autentsetes keskkondades, nagu linnapargid, mäed,
metsad, staadionid, loomaaed, botaanikaaed, aianduskeskused jne, mis on
loomulikult struktureeritud vastavalt nende põhifunktsioonidele kui mängu-, elu-
või töökohtadele erinevate elukutsete ja eluviisidega inimestele. Selline
väliskeskkondade algupärane keerukus annab suured võimalused
interdistsiplinaarseks ja multidistsiplinaarseks õpetamiseks ja õppimiseks. Milline
on nende kahe pedagoogilise lähenemise erinevus?

Multidistsiplinaarne lähenemine hariduses hajutab või lisab keerulisi teemasid
erinevatesse distsipliinidesse/ainetele, õppeülesannete liikidele, kontekstidele ja
tegevustele. Formaalses hariduses saavutatakse selle rakendamine tavaliselt
erinevatel viisidel:

✔ Erinevate ainete/erialade põhi-/üldvaldkondade või teemade käsitlemise
kaudu, kasutades konkreetseid meetodeid ja tehnikaid, et süveneda teemasse.

Näiteks hõlmab kodanikuharidus laia õppekava, mis on jagatud mitme
õppeaine vahel, nagu ajalugu, kirjandus, ühiskonnaõpetus, kunst jne.
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✔ Põhioskuste ja pädevuste1 (põhiliste, läbivate või pehmete) omandamine
mitmete kooli ja/või kooliväliste tegevuste kaudu, et neid erinevates
akadeemilistes ja praktilistes valdkondades rakendada.

Tänapäeva Euroopa koolid teevad tõsiseid jõupingutusi, et anda õpilastele
võimalus omandada oma pehmeid oskusi erinevate akadeemiliste ja
mitteakadeemiliste tegevuste kaudu. Kooliprojektid, arutelud, vabatahtlik
tegevus, isejuhtiv õpe, praktika, vastastikune õpe, kogemuslik õpe,
loominguline tegevus jne on mõned näited mitut valdkonda hõlmavatest
lähenemisviisidest pädevuste omandamiseks hariduse kaudu.

✔ Põhiteadmiste omandamise integreerimine jätkusuutlike hoiakute ja
harjumuste arendamisega praktiliste tegevuste kaudu.

Näiteks kehalise kasvatuse mudelipõhised praktikad integreerivad kehalise
tegevuse erinevaid võtmedimensioone, nagu otsene õpetamine, õppemängud,
spordipedagoogika, koostööõpe jne. Igaüks neist tegeleb konkreetsete
vajaduste ja eesmärkidega ning kasutab erinevaid meetodeid ja tehnikaid.

Multidistsiplinaarsete lähenemisviiside põhiprobleem hariduses ei seisne selles, et
analüüsitakse reaalseid nähtusi nende diferentseeritud elementide, mõõtmete või
kasutusalade alusel. Vaja on kõigi elementide uuesti sünteesimist tagasi tegeliku
elu terviklikele ilmingutele ja rakendamisele. Just seda püüavad
interdistsiplinaarsed lähenemisviisid kompenseerida.

Interdistsiplinaarne lähenemine keskendub keerulisele või dünaamilisele
probleemile, mida tuleb uurida ja selgitada erinevatest vaatenurkadest, kasutades
selleks erinevaid teadmiste valdkondi või teemasid, et seda põhjalikult mõista.
Probleemi eduka uurimise, analüüsi ja lahendamise peamine väljakutse on
kehtivate põhidistsiplinaarsete lähenemisviiside kindlaksmääramine.

Interdistsiplinaarses õpetamises ja õppimises käsitletakse nähtuse üldist
struktuuri, põhijooni ja dünaamikat, mida õpetajad vaatavad läbi ja selgitavad,
kasutades erinevate teoreetiliste ja praktiliste valdkondade teooriaid, mõisteid ja
meetodeid.

1 Transversaalsed oskused ja pädevus on olulised paljude sotsiaal- ja kutsealade puhul. Läbivad
pädevused hõlmavad 6 põhivaldkonda: kriitiline ja uuenduslik mõtlemine, inimestevahelised
oskused, isiklikud oskused, globaalne kodakondsus, meedia- ja teabekompetentsus, muud
(väärtused, füüsiline tervis jne). Läbivaid oskusi on kahte liiki - isiklikud ja inimestevahelised
oskused (enesejuhtimine, planeerimine ja organiseerimine, koostöö teiste inimestega, probleemide
lahendamine, algatusvõime ja ettevõtlikkus ning õppimisvõime) ning tööalased oskused
(suhtlemisoskus, arvutusoskuse rakendamine ja IT-oskused).
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Näiteks orienteerumine on väga spetsiifiline tegevus, mis hõlmab väga laia
õppekava ja -programmi. See selgitab, miks orienteerumiskoolitus hõlmab nii
palju teadmiste valdkondi ja praktilisi oskusi (joonis 5).

Teema Orienteerumisalased teadmised ja oskused

Geograafia Kaartide, plaanide, märkide, värvide ja piirjoonte
lugemine, kontrolltabel, ilmamuutuste, pinnavormide
tuvastamine

Kehaline kasvatus Jooksmine, jälgimine, hüppamine, tempotempo

Matemaatika Ruumiline orienteerumine, sümbolite ja skaalade
lugemine, vahemaade hindamine, arvutamine,
hindamine jne.

Füüsika Kompassisuuna võtmine ja järgimine, füüsilise liikumise ja
töökoormuse hindamine, kiiruse ja aja planeerimine jne.

Bioloogia Keha seisundi ja põhiliste elutähtsate näitajate jälgimine

Joonis 5 Integreeritud õppekava ja õppekava orienteerumiskoolitustel

Interdistsiplinaarse õpetamise ja õppimise peamine mõju on erinevate koolide
erialade ja/või praktiliste valdkondade integreeritud õppekaval põhinevate
komplekssete reaalsete mõistete, oskuste ja pädevuste omandamine. Sellised
haridusalased lähenemisviisid nagu probleemipõhine, projektipõhine ja
eksperimentaalne õpe on interdistsiplinaarse õpetamise ja õppimise tüüpilised
esindused.

Näiteks COVID-19 pandeemia interdistsiplinaarne käsitlemine tähendab
selle keerulise olemuse esitamist ja kajastamist, analüüsides selle
erinevaid põhiaspekte, nagu:

▪ Meditsiiniline probleem (inimese haigus)
▪ Globaalne / ülemaailmne probleem (pandeemia)
▪ Sotsiaalne probleem (sotsiaalne isolatsioon, avalik vääruskumus

jne).
▪ Psühholoogiline probleem (isiklikud häired)
▪ Sotsiaalmajanduslik probleem (majandus- ja finantskriis)
▪ Poliitiline probleem (poliitiline kriis),
▪ ökoloogilised probleemid (looduse ja inimese vaheline

tasakaalustamatus pandeemiate taga) jne.

Kuid iga aspekt võib olla ka interdistsiplinaarse mõistmise objektiks (joonis
6).
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Joonis 6 Interdistsiplinaarne lähenemine COVID-19 pandeemia keskkonnaaspektide
õpetamisele ja õppimisele.

Interdistsiplinaarsuse lähenemisviiside eeliseid hariduses võib täheldada paljudes
sektorites ja tasanditel. Suurim eelis on siiski mõlema kombinatsioon, mis soosib
samaaegselt teemade/ainete/ülesannete sisusse süvenemist ja seejärel kõigi
aspektide ja osade taasühendamist üheks süsteemseks kontseptsiooniks.

Õuesõppeprogrammi arendamine: Samm-sammult
Õuesõppe mooduli väljatöötamine põhineb keerulisel protsessi planeerimisel, mis
hõlmab järgmist:

A. Haridusparadigma valimine.
B. Õppe-eesmärkide ja -ülesannete valimine.
C. Õuesõppe tegevuste kavandamine.

A Haridusparadigma valimine.

Pedagoogilised paradigmad on terviklikud kontseptsioonid või mõttemustrid, mis
peegeldavad konkreetseid uskumusi ja eeldusi selle kohta, kuidas inimesed õpivad
ja arenevad, ning mida teised tahtlikult toetavad. Need hõlmavad konkreetseid
teooriaid, uurimismeetodeid, standardeid, põhimõtteid ja postulaate, mille
eesmärk on seletada ja rekonstrueerida õpetamise ja õppimise praktikat
jätkusuutlikul viisil. Ajalooliselt on haridus üldiselt läbinud mitmeid
paradigmamuutusi, mida on esile kutsunud võimas ja laiaulatuslik sotsiaalne
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dünaamika nii globaalselt kui ka kohalikul tasandil. Mõned neist muutustest
põhinevad kontseptuaalsel dihhotoomial õpetamis-keskse ja õppimiskeskse
töötlemise vahel.

Esimene neist on tüüpiline traditsioonilise klassiruumi-põhise formaalse hariduse
puhul, samas kui teine on tavaliselt seotud nn alternatiivse pedagoogikaga. Nende
ajaloolised juured on 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse progressiivse
pedagoogika liikumistes, mis taaselustusid 21. sajandi paradigmamuutusega.

Liberaalse demokraatia põhiväärtusi ja -põhimõtteid kajastavat 21. sajandi haridust
iseloomustavad peamiselt õppimiskesksed paradigmad ja lähenemisviisid. Põhiline
väljakutse, millega kaasaegne haridus tegeleb, on järgmine: "Mida ja kuidas
peaksid õpilased 21. sajandil õppima? " Mängus on mitu paradigmat2, mis viitavad
konkreetsetele õppemehhanismidele ja -tulemustele, mis põhinevad erinevatel
õppimise ja õpetamise teooriatel:

✔ TEGEVUSE ÕPPIMINE (Behaviorism) - keskendub soovkäitumise
kujundamisele.

✔ TEADMISEKS ÕPPIMINE (Kognitivism) - keskendub teabe meeldejätmisele ja
rakendamisele.

✔ ÕPPIMINE, ET ÕPPIDA (kognitiivne konstruktivism) - eesmärk on võimaldada
õpilastel omandada ja luua uusi teadmisi.

✔ ÕPPIMINE, ET OLLA (sotsiaalne konstruktivism) - eesmärk on võimaldada
õpilastel kujundada identiteeti ja luua teadmisi ühiselt.

✔ ÕPPIMINE, ET ELADA (humanism) - õpilaste võimestamine isikliku arengu ja
eneseteostuse saavutamiseks.

✔ ÕPPIMINE, ET �MBERKUJUNDADA (transformatiivne) - luua muutuste
tegijaid, kes on valmis parandama ühiskondlikke struktuure, suhteid ja
stereotüüpe.

Õuesõppe tegevused võimaldavad meil käsitleda igaüht neist 21. sajandi õppimise
paradigmaatilistest alustaladest: teadmine, tegemine, olemine, koos elamine ja
ümberkujundamine. Õuesõppeprogrammi paradigma valimine tähendab, et tuleb
uurida sammaste, oodatavate tulemuste ja toetatavate õpetamis-õppemeetodite
vastastikust mõju, et kujundada konkreetse õuesõppeprogrammi kontseptuaalsed
alused. (tabel 3).

2 Paradigma on "kogukonna poolt jagatud mõistete, väärtuste, arusaamade ja tavade kogum, mis
moodustab konkreetse nägemuse tegelikkusest, mis on aluseks kogukonna enesekorraldusele"
(Fritjof Carpa 1997:6).
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Tabel 3 21. sajandi õppimiskeskse hariduse viis sammast

21. SAJANDI ÕPPIMISE VIIS SAMMAST
ÕPPIDA TUNDMA ÕPPIMINE KUI

TEGEVUS
ÕPPIMINE
OLEMA

ÕPPIDA
KOOS ELAMA

ÕPPIDA
ÜMBERKUJUNDA

MIST
Kognitivism &
Kognitiivne

konstruktivism
Behaviourism

Sotsiaalne
konstruktivism Humanism Transformatiivne

Minu teadmised ja
mõtlemine

Minu oskused ja
pädevused

Minu isiksus Mina ja teised Mina ja ühiskond

Oodatavad õpitulemused

Tugev akadeemiline
baas

Arusaamine

Uurimis- ja
analüüsivõime

Oskused
Tegutsemisvõim

e
Oskus teadmisi

rakendada

Enesehinnang
Emotsionaalne
intelligentsus

Kriitiline
mõtlemine
Kultuuri-
teadlikkus

Kommunika-
tsioon

Mitmekeelsus
Konfliktide

lahendamine
Kultuuri-

tundlikkus

Mitte-
diskrimineeriv

ühiskond
Sotsiaalne
solidaarsus

Rahvusvaheline
mõistmine

Elus
jätkusuutlikkus

Toetatud õpetamise-õppe lähenemisviisid

Probleemipõhine
Päringupõhine

Koolitus
Segatud õpe

Avatud õppimine

Tööpõhine
Projektipõhine
Mängupõhine

Sündmuspõhine
Meediapõhine

Enese-
reflekteeriv

Loominguline
Sotsiaal-

emotsionaalne
Empaatiline

Iseseisev
Konkurentsi-

võimeline

Meeskondlik
õppimine

Ühine
õppimine
Võrgustik
Sotsiaalne
õppimine

Empaatiline
Kaasav

Sotsiaalne
õppimine
Sotsiaalne
mängimine

Vabatahtlik töö

B Õuesõppe eesmärkide ja ülesannete valimine: Samm-sammult

Hariduseesmärgid on tavaliselt määratletud kui lühikesed avaldused, milles
kirjeldatakse, milliseid teadmisi, oskusi, omadusi ja pädevusi on vaja või mis on
asjakohased konkreetses isiklikus, sotsiaalses või hariduslikus kontekstis.

Ametlikus hariduses on eesmärgid tavaliselt ülalt alla välja töötatud ja ellu viidud.
Need kajastavad terviklikult kehtivaid õppekava- ja protsessistandardeid,
kohandades neid õpilaste vajadustele ja potentsiaalile.

Mitteformaalses ja informaalses hariduses on eesmärgid suunatud samaaegselt
alt-üles ja ülevalt-alla haridusprioriteetidele, et paremini rahuldada konkreetsete
üksikisikute, rühmade, organisatsioonide või praktikakogukondade peamisi
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globaalseid, ühiskondlikke, isiksusesiseseid ja inimestevahelisi õppimisvajadusi ja
-probleeme.

Kõige võimsamad ja mõjukamad rahvusvahelised organisatsioonid ja võrgustikud
ajakohastavad pidevalt oma kontseptsioone üldiste ja hariduslike eesmärkide
kohta. Nende hulgas on:

✔ 21. sajandi õppimise tugisambad (UNESCO, 1996)
✔ 21. sajandi oskused (OECD, 2008)
✔ Säästva arengu eesmärgid 2030 (ÜRO, 2015)
✔ P21 21. sajandi õppimise raamistikud (EdLeader21 võrgustik, 2019)
✔ ELi strateegia #Envision2030 (2019)
✔ Elukestva õppe võtmepädevused (2018)

Praegu kajastab ELi haridusalane tegevuskava peamisi sotsiaalseid, majanduslikke
ja haridusalaseid probleeme ja suundumusi. Käimasolev ELi strateegia
#Envision2030 eesmärk 4: kvaliteetne haridus keskendub ÜRO säästva arengu
eesmärkide visiooni ja eesmärkide konkreetsetele Euroopa mõõtmetele aastaks
2030:

✔ Tagada kaasav ja võrdne kvaliteetne haridus ning edendada elukestva õppe
võimalusi kõigile.

✔ Tagada kõigile tüdrukutele ja poistele juurdepääs kvaliteetsele väikelaste
arengule, hooldusele ja eelharidusele, et nad oleksid valmis alghariduse
omandamiseks.

✔ Likvideerida sooline ebavõrdsus hariduses ja tagada võrdne juurdepääs
kõigile haridustasemetele ja kutseõppele haavatavatele isikutele,
sealhulgas puuetega inimestele, põlisrahvastele ja haavatavas olukorras
olevatele lastele.

✔ Ehitada ja ajakohastada haridusasutusi, mis on laste, puuetega inimeste ja
soolise võrdõiguslikkuse suhtes tundlikud ning pakuvad kõigile turvalist,
vägivallavaba, kaasavat ja tõhusat õpikeskkonda.

✔ Suurendada oluliselt kvalifitseeritud õpetajate pakkumist, sealhulgas
rahvusvahelise koostöö kaudu õpetajakoolituseks arengumaades, eriti
vähimarenenud riikides ja väikestes saareriikides.
(https://sdg4education2030.org/the-goal).

Euroopa hariduse teine oluline prioriteet on elukestev ja kogu elu hõlmav õpe, mis
põhineb pädevusele orienteeritud haridusalastel eesmärkidel ja tavadel. Nõukogu
soovitustes elukestva õppe võtmepädevuste kohta (2018) määratakse kindlaks
kaheksa võtmepädevust, mis on vajalikud isikliku eneseteostuse, tervisliku ja
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jätkusuutliku eluviisi, tööalase konkurentsivõime, kodanikuaktiivsuse ja sotsiaalse
kaasatuse jaoks. Nende hulka kuuluvad:

✔ Kirjaoskus
✔ Mitmekeelsus
✔ Numbrilisus
✔ Teadus- ja inseneriteadmised
✔ Digitaalsed ja tehnoloogiapõhised pädevused
✔ suhtlemisoskused ja võime omandada uusi pädevusi.
✔ Aktiivne kodakondsus; ettevõtlikkus; kultuuriteadlikkus ja -väljendusoskus.

Need ühendavad õppimise ja hariduse sotsiaalse ja isikliku mõõtme, seades piirid
sellele, mida inimesed peaksid õppima. Kõigi nende täitmiseks konkreetses
kontekstis on kasutusel mitu teooriat, mida kasutatakse põhiliste haridusalaste
eesmärkide liigitamiseks. Neid tuntakse kui "õppimise taksonoomiaid", mida nende
autorid kasutavad selleks, et eristada inimese tunnetuse, kiindumuse ja käitumise
erinevaid tasandeid.

Taksonoomia valdkondi on kolme tüüpi: kognitiivne, afektiivne ja psühhomotoorne.
Mõned populaarsemad taksonoomiad on Bloomi taksonoomia (1956), Bloomi
muudetud taksonoomia (Anderson & Krathwohl, 2001), kognitiivne SOLO (Structure
of Observed Learning Outcomes) taksonoomia, oluline õppimise taksonoomia
(Fink, 2004), Dave'i (1975) psühhomotoorne taksonoomia jne. Need annavad
vastuse, kust alustada ja kuidas jätkata õpperühmade ja -keskkondade õpetamist
ja juhtimist. Järgnevalt on esitatud mõned põhietapid õuesõppe eesmärkide
valimiseks ja kavandamiseks, lähtudes nende pedagoogilistest eripäradest.

Õuesõppe eesmärkide seadmise eesmärk on süstematiseerida põhilised õppe- ja
õpetamiseesmärgid, et hõlbustada õpilaste/õppurite isiklikku ja sotsiaalset
arengut, vastupidavust ja jätkusuutlikkust. See hõlmab kõige olulisemate
asjaolude, faktide ja tegurite põhjalikku analüüsi, mis mõjutavad õuesõppe
protsessi ja tulemusi:

✔ Õuesõpe toetab mitmesuguseid õppetegevusi ja -tasandeid -
teadmine/mäletamine, mõistmine, (enese)refleksioon, jagamine,
ümberkujundamine, rakendamine, harjutamine.

✔ Samal ajal on see produktiivne viis arendada isiklikku ja grupi sidusust ja
tundlikkust, toetades inimlikku empaatiavõimet, kogukonnavaimu ja hoolivust
teiste suhtes. Õuesõpe kasvatab ka teadmisi, oskusi, arusaamist ja vastutust
looduse ja inimese keskkonnaalase rolli suhtes.
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Õuesõppe tegevuste puhul on oluline viie põhietapi eesmärkide seadmise
menetlus:

Eesmärkide seadmine on õuesõppe jaoks ülioluline. See põhineb mitmete tegurite,
faktide ja vajaduste komplekssel analüüsil. Otsuse tegemine on esitatud
viieastmelise menetlusega, mida saab täiendavalt kohandada igale konkreetsele
kontekstile.

1. samm: Millised standardid/ootused vastavad õuesõppe tegevusele.
✔ Üldised arengueesmärgid / võtmepädevused
✔ Kooli nõuded / aineprogrammid
✔ Õpilaste huvid / ootused / haridusvajadused
✔ Õppekeskkond ja -kultuur
✔ Teised

2. samm: Mida peavad teie praktikandid omandama õuesõppe tegevuste kaudu?
✔ Teadmised (faktid, andmed, teooriad, mudelid)
✔ Mõtlemine / reflekteerimine (refleksioon, eneserefleksioon, analüüs, süntees

jne).
✔ Praktilised oskused (kirjutamine, modelleerimine, konstrueerimine,

joonistamine jne).
✔ Võtmepädevused (8 võtmepädevuste rühma)
✔ Isiklikud ja sotsiaalsed oskused (suhtlemine, (enese)hindamine,

meeskonnatöö jne).
✔ Loovus ja ettevõtlikkus (planeerimine, leiutamine, juhtimine jne).
✔ Muud (liigitamata)

3. samm: Millised eesmärgid vastavad adresseeritud standarditele, vajadustele ja
ootustele?

✔ Akadeemiline / ainevaldkonnaga seotud.
✔ Arengule / isikule suunatud.
✔ Sotsiaalne / ühiskondlik.
✔ kompleksne (akadeemiline, ühiskondlik ja/või arenguline)

4. samm: Millised on oodatavad tulemused?
✔ Füüsilised (oskused, harjumused, liikumine, käitumine)
✔ Kognitiivsed (teadmised, heuristika, mõtlemine)
✔ afektiivsed (väärtused, moraal, hoiakud)
✔ sotsiaalsed (suhtlemine, sallivus, empaatia, usaldus, meeskonnatöö jne).
✔ komplekssed (füüsiline, kognitiivne, sotsiaalne)

36



5. samm: Milline on parim erieesmärkide hierarhia (taksonoomia) valitud
üldeesmärkide saavutamiseks?

✔ Kognitiivne (Bloom)
✔ Loov (Anderson & Krathwohl, 2001)
✔ Vaatlusalune õppimine (SOLO taksonoomia)
✔ Oluline õppimine (Fink)

C    Õuesõppe tegevuste kavandamine

Õppetegevuse kavandamine on konkreetsete õppekavade ja
protsessimehhanismide kontseptuaalse integreerimise ja hierarhiseerimise
protsess, et saavutada kavandatud õppe-eesmärgid ja -tulemused. See hõlmab
järgmisi põhietappe:

etapp: üldine lähenemisviisi kavandamine: eesmärgid, eesmärgid, oodatavad
tulemused.
2. etapp: Õppekava kavandamine: kursuse pealkiri, üksused, teemad, alateemad.
3. etapp: Protsessi kavandamine: meetodid, tegevused, vormid, tehnikad.

4. etapp: Seadete ja ressursside kavandamine: kus, millal ja kuidas
toimub õpetamise ja õppimise koostoime; õppimiskeskkondade ja
-ressursside tüübid.

Rakendatuna interdistsiplinaarsetele õuesõppe valdkondadele, hõlbustavad 21.
sajandi õppimise viis paradigmaatilist sammast eesmärkide ja nendega seotud
haridusmudelite, -vormide, -meetodite ja -tegevuste kompleksset analüüsi ja
määratlemist.

INTERDISTSIPLINAARSE ÕUESÕPPE KAVANDAMISE TASEMED

Eesmärgid ja eesmärgid

õppida tundma õppimine
teha

õppimine
olla

õppimine
koos elada

õppida
ümberkujundamist

Oodatavad õpitulemused
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Soliidne
akadeemiline

baas
Arusaamine
Uurimis- ja

analüüsivõime

Oskused
Tegutsemis-

võime
Oskus

teadmisi
rakendada

Enesehinnang
Emotsionaalne
intelligentsus

Kriitiline
mõtlemine

Kultuuriteadlikk
us

Kommunikatsioon
Mitmekeelsus

Konfliktide
lahendamine

Kultuuritundlikkus

Mittediskrimineeriv
ühiskond
Sotsiaalne
solidaarsus

Rahvusvaheline
mõistmine

Elus
jätkusuutlikkus

Õppekava kujundamine

Põhiteadmised
ja vaimsed
oskused

Peamised
manuaalsed ja

füüsilised
oskused

(enese)-
Reflektsiooni-

võime ja
-kultuur

Sotsiaalsed
(pehmed) oskused

ja kultuur

Loovad vaimsed ja
praktilised oskused

ja kultuur

Õppekava kujundamine integreerib:
programmi pealkiri, osalejad, kestus, asukoht, eesmärgid, oodatavad tulemused,

vahendid/materjalid/tehnoloogiad, üksused/tegevused, ülesanded, hindamine/tagasiside.

Mudelid/vormid/meetodid

Välitöö
Roheline

klassiruum
Teadusuuringud

Viktoriin
Roheline

õppelabor
Jookse & kirjuta
mänge
Avatud arutelud

Õpipoisiõpe
Liikuvus

Töökogemus
Välitöö

Projektid
Mängud

Võistlusmängud
Enesekohased

mängud
Couching

Rühmaprojekt
Rühma väljakutsed

Mängud
Jalutuskäigud

Sotsiaalsed
väljakutsed

Vabatahtlik töö
Roheline patronaaž
Roheline reportaaž

Avatud arutelud
Ettevõtlus

Õppetegevused ja -tehnikad

Õppimine
Peegeldamine

Leiutis
Modelleerimine

Mäletamine

Töötamine
Mängimine
Osalevad

Sport
Koolitus
Välitöö

Enese-
refleksioon
Mängimine
Jagamine

Peegeldamine
ravi

Suhtlemine
Mängimine
Konkureeriv

Meelelahutus
Vaba aeg

Reisid

Suhtlemine
Vabatahtlik töö

Luuakse
Arutelu

Tüüpilised seaded

Klassiruumid
Rohelised

klassiruumid

Seikluspargid, loomaaed, mäed, rohelised koolid, looduskaitsealad,
spordirajatised, aianduskeskused, metsad, kogukonnakeskused jne.

Ressursid
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Raamatud,
käsiraamatud,
e-ressursid,

audioraamatud,
kaardid,
mudelid

Sündmused,
tööriistad,

looduslikud
materjalid,

tehnoloogiad,
loomingulised

materjalid,
vahendid,

mõõteriistad
jne.

Andmebaas,
Looduslikud
objektid ja
tegevused,

Videod

Sotsiaalmeedia,
E-platvormid,
meeskonna
planeerija

jne.

Projekti planeerija
Tööprogrammid
Uurimisseadmed
Loomingulised

materjalid
Ajaplaneerija,
Sülearvutid,

rakendused jne.

Õuesõppe rakendamine praktikas
Käesolevas punktis esitatakse lühidalt mõned peamised hariduspõhimõtted,
lähenemisviisid ja mudelid, mida koolitajad saavad kasutada oma
õuesõppeprogrammide kavandamisel.

KESKKONNAALANE ÕPPIMINE

Kontseptsioon: Keskkonnahariduse eesmärk on integreerida loodus- ja
sotsiaalteaduste, nagu ökoloogia, biogeograafia, sotsioloogia, keskkonnakeemia,
keskkonnapsühholoogia, poliitika ja majandus (kui nimetada vaid mõned neist)
mõisted ja põhimõtted ühtsesse interdistsiplinaarsesse raamistikku. 3

Mudelid ja meetodid: õppijakeskne; teadmiskeskne; hindamispõhine;
kogukonnakeskne, töökohapõhine õpe jne.

ÕPPEMÄNGUD

Kontseptsioon: Need on haridusliku väärtusega mängud, mis on tahtlikult loodud
selleks, et aidata inimestel mängides mõista mõisteid, õppida valdkondlikke
teadmisi ja arendada probleemide lahendamise oskusi. 4

Mudelid ja meetodid: tõsised mängud, lauamängud, arvutimängud, kaardimängud,
mälumängud, strateegiamängud, ruumilise mõtlemise mängud, mõistatused,
viktoriinid, sõnamängud, videomängud, koostöömängud, animatsioonimängud,
õuemängud, matemaatikamängud jne.

KOMBINEERITUD ÕPE JA HARIDUS

4 Lisateave: Ge Xun & Ifenthaler D. (2017), Designing Engaging Educational Games and Assessing Engagement in Game-Based Learning.

3

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/kindergarten-to-grade-12/teach/teaching-tools/environmental-learning/

environ_learning_exper.pdf
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Kontseptsioon: Hariduslik lähenemine õppimisele, mis ühendab näost-näkku
õppimise ja individuaalse iseseisva õppimise alternatiivses õpikeskkonnas
(virtuaalne, raamatukogu, kodu, välitöö jne).
Mudelid ja meetodid: projektipõhine, võrgustik, kogukonnapõhine õpe, isejuhtiv
õpe, veebiseminarid, individuaalne juhendamine, virtuaalsed klassiruumid jne. (vt
joonised ja lingid ) 56

KOGEMUSLIK ÕPPIMINE JA HARIDUSMUDELID

Kontseptsioon: Kogemuslik õpe põhineb kontseptsioonil "õppimine tegevuse
kaudu".

Mudelid ja meetodid: praktika, teenindusõpe, välitöö, kogukonnapõhine õpe,
teaduspõhine õpe, koostööõpe, töökohapõhine õpe jne.

5-astmeline töötlemine eksperimentaalses õppimises ja õpetamises

PROBLEEMIPÕHINE ÕPE

Kontseptsioon: Õpilasekeskne lähenemisviis, mille puhul õpilased õpivad teemat,
töötades rühmades, et lahendada avatud probleem. See probleem on motivatsiooni ja
õppimise ajendiks.

Mudelid ja meetodid: väliuuringud, tegeliku probleemi analüüs, andmeanalüüs,
probleemipüstituste määratlemine jne.

6 Seitse viisi, kuidas segatud õpe teid inspireerib,
https://www.pdagroup.net/en/spotlight/7-ways-blended-learning-will-inspire-you

5 Segatud õpe:
https://jennaraeb.wordpress.com/2017/08/15/blended-learning-why-its-taking-the-lead-in-education/.
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5-astmeline töötlemine probleemipõhises õppimises ja õpetamises

PROJEKTIPÕHINE LÄHENEMINE

Kontseptsioon: Projektipõhine õpe on õpetamisviis, mille puhul õpilased õpivad
aktiivselt tegeliku ja isikliku tähendusega projektides osaledes, mis viivad
praktiliste tulemuste ja/või toodete koostamiseni.

Mudelid ja meetodid: interdistsiplinaarsed projektid, konstruktiivsed projektid,
sotsiaalsed projektid, lugemis- ja kirjutamisprojektid, teabe ja andmete
korraldamise projektid, uurimisprojektid, projekteerimisprojektid,
probleemilahenduse projektid, reaalmaailma projektid,
individuaalsed/rühmaprojektid jne.

MATIKKOOLITUS

Kontseptsioon: MATIK õpe (STEAM education) on õppimisviis, mis kasutab
loodusteadusi, tehnoloogiat, inseneriteadusi, kunsti ja matemaatikat õpilaste
uurimise, dialoogi ja kriitilise mõtlemise suunamiseks.

Mudelid ja meetodid: projektid, välitööd, teadusklubid, lasteülikoolid, teadus- ja
matemaatikaolümpiaadid jne.
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Sissejuhatus
Tänapäeva maailma määratleb meie areng ja progress seoses tehnoloogiaga
(Hashim, 2018). Digitaalsed ja tehnoloogilised uuendused läbivad peaaegu kõiki
meie igapäevaelu aspekte ja seadeid alates meie transpordist ja
kommunikatsioonist kuni selleni, kuidas me suhtume haridusse. Need
uuendused pakuvad meile kiiremaid, lihtsamaid ja ohutumaid lahendusi ja
vahendeid probleemidele, mis veel mõned aastakümned tagasi oleksid
tundunud ületamatutena. Lisaks tundub, et see innovatsiooni ja progressi
suundumus on ainult tõusuteel (Hashim, 2018).

Vaieldamatult üks suurimaid ja olulisemaid tehnoloogilisi hüppeid viimastel
aastakümnetel on olnud infovoo hämmastav kasv. Läbi vahendite, mis
võimaldavad peaaegu kohese juurdepääsu peaaegu piiramatule teabele, nagu
internet, või kommunikatsioonimeetodite, mis pakuvad lagunematuid
suhtluskanaleid teisel pool planeeti asuvate inimestega, ei ole ime, et selle
mõju on omakorda tunginud ka haridusvaldkonda (Hashim, 2018).

Kuidas integreerite tehnoloogia ja meedia kasutamist õpilaste õuesõppe
kogemustesse, vastandudes looduse ja tehnoloogia vahel?

Kuna tehnoloogia ja meedia on praegu nii laialt kättesaadav, on võimalik seda
igasse vabaõhutegevuse valdkonda sisse viia sõltuvalt kindlaksmääratud
õpiväljundist (Hashim, 2018). Varem peeti õuesõpetust eskapismi vormiks,
tänapäeval on sellest saanud õppekava lahutamatu osa (Hashim, 2018;
Humberstone et al., 2003). Enne õuesõppesse minekut on oluline kindlaks
teha ja kehtestada sisu, teadmiste-oskuste kogum ja eesmärgid, mida õpilased
peaksid õuesõppe käigus arendama, ning sellele järgneb õpilaskeskne
õpetamine/õppimine. Kasutatavad tehnoloogiad ja meediumid peaksid
kutsuma õpilasi üles arendama uusi oskusi, millele peaks järgnema kogemuse
refleksioon ja uurimine (Gilbertson et al., 2006).

Nagu kõigis distsipliini ja innovatsiooni valdkondades, on ka siin eeliseid ja
puudusi, mida tasub kaaluda. "Parem õppimine ei tulene mitte sellest, et
õpetaja leiab paremaid viise õpetamiseks, vaid sellest, et õppijatele antakse
paremad võimalused konstrueerimiseks." - (Seymour Papert, emeriitprofessor ,
MIT Media Lab).
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PLUSSID

Teadusuuringuid õuesõppe distsipliinide kohta on vähe, kuid on ilmne, et see
on valdkond, mis kasvab ja muutub üha populaarsemaks õpilaste seas, kes
naudivad võimalust ühendada tehnoloogilised vahendid (nt tahvelarvutid)
teoreetilise ja "praktilise" lähenemisega õues (Costa & Carrilho, 2016; McClain &
Zimmerman, 2016). Selleks, et need andmed oleksid kasulikud, on vaja rohkem
uuringuid, et teha kindlaks tegelik aeg, mida õpilased veedavad, et ületada
lõhe õuesoleku ja õppeprojekti vahel, erinevalt sellest, et nad veedavad aega
ainult arvutiga.

Sellest lähtuvalt on õuesõppe eelis see, et õpilastel on võimalus tuvastada ja
arendada oma loovust kujutlusvõime kaudu, suheldes samal ajal
tehnoloogiaga. See annab neile hiljem võimaluse olla iseseisvam tegelikus
õppeprotsessis ja avab neile õpilastele, kes on loomupärased ettevõtjad,
võimaluse seda omadust uurida ja arendada (Hamad et al., 2018). Olles üles
kasvanud aastatuhande alguses, on Z-põlvkonna õpilased digitaalsed
põliselanikud ja on tehnoloogia osas täiesti mugavalt toime tulnud ipadide,
iphone'ide, mängude jms osas. Tehnoloogia annab võimaluse, et aine muutub
dünaamilisemaks ja sellel on lisakasu, et õpilastel on kiirem tagasiside. Enamik
tahvelarvuteid on varustatud sisseehitatud rakendustega märkmete
tegemiseks, rakendustega pildistamiseks ja videote tegemiseks. Need sobivad
hästi õpilaste tegevuseks õues, näiteks kaardistamiseks, ilmastikutrendide
registreerimiseks, öise taeva vaatlemiseks, linnulaulu ja taimede tuvastamiseks
ning seejärel nende teadmiste ja oskuste kaasamiseks klassiruumi.

Teine eelis on see, et tänapäeval on juurdepääs arvutitehnoloogiale
enam-vähem kõigile kättesaadav (Muhammad, 2019). See suundumus on
teinud palju selleks, et lahendada ja leevendada vajadusi, mis tulenevad
sotsiaalsest ebavõrdsusest ja füüsilise või vaimse puudega inimeste jaoks
(Florentin, 2018). See ei ole katse "parandada" üksikisikut, vaid see on katse
arvestada keskkonda, milles nad elavad, ja seda ümber korraldada. Kõige
lihtsam viis seda teha on vaadata hoonete ligipääsetavust, varustust ja
väliskeskkonda. Kuna selle kaudu avaneb üha rohkem võimalusi, on vaja
pidevalt hinnata ja parandada kõiki tuvastatud takistusi.

MIINUSED
Õuesõppe läbiviimine eeldab turvalise keskkonna loomist, kus õpilased saavad
töötada (Gilbertson et al., 2006). Seetõttu on vaja teha aeganõudev
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riskianalüüs, mis koosneb erinevatest teguritest, millest mõned peaksid
hõlmama vajalikku varustust, ilmaprognoosi, asukohta ja toimumiskohta,
hädaolukorra protokolle, osalejate oskusi ja juhtide oskusi (Book, 2007). Kuna
tegemist on dünaamilise õppusega, on see tavaliselt aeganõudev.

Enamikul haridusasutustel on keerulised arvutisüsteemid, mis salvestavad
tundlikku teavet õpilaste ja nende vanemate kohta. Kuna üha enam
kasutatakse arvuteid nii klassiruumis kui ka väljaspool seda, avab see veelgi
rohkem võimalusi küberrünnakutele ja arvutiviirustele.

Täiendavaks puuduseks on saadaolevate andmete suur hulk, mis ei pruugi alati
olla usaldusväärsed. Seetõttu on oluline rõhutada õpilastele vajadust
kontrollida uuringute ja nende allikate kvaliteeti.

Tehnoloogia liigne kasutamine õuesõppes võib mõnel õpilasel vähendada
suhtlemisvõimet (Wardynski, 2019). Samuti on sellel võime õpilasi sotsiaalsest
suhtlusest lahutada. Lapsed, kellel on liigne ekraaniaeg, on rohkem sotsiaalset
eraldatust ja muutuvad tehnoloogiast sõltuvaks.

Sooline küsimus on näidanud, et poisid kalduvad olema väliskeskkonnas
proaktiivsemad kui tüdrukud (Fiskum & Jacobsen, 2012).

Parimad õuesõppe meetodid/praktikad/vahendid
Õuesõppe üksuse kavandamisel on oluline kaaluda sobivat metoodilist
lähenemist ja järgida parimate tavade suuniseid, et tagada osalejate ohutus ja
edendada õppimist (Gilbertson et al., 2006, pt. 3). Samas raamistikus tuleks
kaaluda ka seda, millised vahendid on olukorrale sobivad ja milliseid tuleks
kasutada, et tagada tõhus ja produktiivne õpikeskkond, et lõppkokkuvõttes
saavutada üksuse õppe-eesmärk kõige tõhusamalt (Woods & Rosenberg, 2016).

Metoodiline lähenemine
Õpetamismetoodika viitab põhimõtetele ja meetoditele, mida õpetajad
kasutavad õpilaste õppimise tagamiseks (Tamura, 2006). See, kuidas neid
strateegiaid kasutatakse, sõltub ühelt poolt õpetatavast teemast ja teiselt
poolt õppija omadustest (Vin-Mbah, 2012). Selleks, et konkreetne
õpetamismeetod oleks nii sobiv kui ka tõhus, peab see olema seotud õppija
omadustega ja sellega taotletava õppimise tüübiga (Bartholomaeus, 2010).
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Praktilises mõttes tähendab see, et näiteks bioloogia või botaanika teemade
edasiandmiseks ei pea mitte ainult keskkond olema sobiv, antud juhul
taimestikurikas piirkond, vaid teave peab olema kohandatud vastavalt osalejate
kognitiivsetele võimetele (nt lapsed vs. täiskasvanud) ja olemasolevatele
kogemustele ja teadmistele (nt bioloogia eriala üliõpilased vs. ettevõtte
õppekäik). Samuti on alati oluline meeles pidada, et õuesõpe on iseenesest
õpetamise ja õppimise meetod kogemusliku teadmiste kogumise kaudu
(Gentry, 1990). Kuigi see ei pruugi alati tõele vastata, võib üldiselt öelda, et
tegemist on pigem praktilise, empiirilise ja kogemusliku meetodiga. Õuesõppe
põhimõte on, et teadmised kinnistuvad tegevuse kaudu (Wattchow, 2001).
Seoses õuesõppe eeliste saamisega oleks mõistlik seda arvesse võtta ja oma
õppetöö kujundamist vastavalt sellele struktureerida.

Tulenevalt õuesõppe praktilisest ja füüsilisest olemusest täiendab selle
empiirilist õppeprotsessi sageli tegevuseelne keskendumine (nt tegevuse-eelse
teemakohase ülevaate või teemakohase arutelu vormis), samuti tegevusejärgne
refleksioon (nt lühike üksuse kokkuvõte või ümarlauaistung, kus
keskendutakse individuaalsetele kogemustele õuesõppe ajal) (Wattchow, 2001).
See aitab sageli osalejatel siduda oma kogemusi üksuse teemaga.

Kaasaegses maailmas on õpetamise metoodika tuginenud rohkem
kognitiivsele, teadmistepõhisele lähenemisele. Klassikalise klassiõpetuse
üksuse fookus on orienteeritud kas üldisele probleemide lahendamisele ja
mõistmisele või faktide ja teooria õppimisele. See on aga Bloomi õppimise
taksonoomia kohaselt ainult üks kolmest peamisest õpetamismeetodist, teised
kaks on füüsiline ja afektiivne meetod (Bloom, 1956).
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Joonis 1: Blooms taksonoomia - valdkonnad (Bloom, 1956)

Bloom kirjeldab kolme valdkonda järgmiselt:

Kognitiivsed meetodid:
Hõlmab mõtlemist ja üldist metoodilist probleemide lahendamist.
Mõtlemisvaldkond hõlmab intellektuaalse töötlemisega seotud võimeid. Nagu
eespool mainitud, on see valdkond valdav ja standardmeetod, mida
õppeasutustes kasutatakse ja millega me üldiselt kõige rohkem harjunud
oleme. Selle meetodi abil saab õpetada keerulisi mõisteid, alustades idee
põhitõdedest ja jõudes sügavale, üksikasjalikule arusaamisele. Seda
kasutatakse ka teiste metoodiliste lähenemisviiside täiendamiseks ja vastupidi
(Soh & Meerah, 2013).

Sellist tüüpi protsesside näited on järgmised:
(a) mäletamisvõime
(b) tuvastada objekti komponendid
(c) üldmõistete praktilisus
(d) võime näidata iseseisvat mõtlemist.

Meetodi eesmärgid - mäletamine, mõistmine, rakendamine, analüüs,
hindamine ja loomine.

52



Füüsilised (psühhomotoorsed) meetodid:
Oskus füüsiliselt manipuleerida ja tegevused, mis viivad kogemuslikele
teadmistele.
"Tegutsemise" valdkond, mida nimetatakse ka "tegevuse" valdkonnaks,
puudutab pigem praktilisi oskusi, mis hõlmavad või pakuvad aktiivset
osalemist kui teooriat (Simpson, 1966). See on empiirilise õppimise
põhielement ja võib väita, et see on kõige kergemini kättesaadav ja kõige varem
õpitud õppimis- ja mõistmismeetod (Gentry, 1990). See on tegutsemise teel
õppimise kehastus ja on väga tõhus keeruliste nähtuste praktilisel viisil
edasiandmisel, alates aluspõhimõtte, näiteks meeskonnatöö õpetamisest (nt
köievedamise võistlus) kuni keeruliste ideedeni, nagu soojusjuhtimine (nt käe
asetamine kuumale pliidile) (Gentry, 1990). Saadud arusaam ei pruugi olla nii
sügav kui hästi struktureeritud kognitiivsete meetodite abil saadud arusaam,
kuid see on erakordselt hea mõistete aluste kiireks edasiandmiseks ja võib
süvendada teoreetilisi teadmisi, mis on saadud intellektuaalsemate meetodite
abil.

Meetodi eesmärgid - tajumine, komplekt, juhitud reageerimine,
mehhanism, kompleksne avatud reageerimine, kohanemine, tekkimine.

A�ektiivsed meetodid:
Selle meetodi keskmes on inimeste emotsionaalne reageerimine ja käitumine
ning selle eesmärgid on tavaliselt suunatud hoiakute, emotsioonide ja tunnete
teadvustamisele ja arendamisele (Bloom, 1956).

Tunnete valdkond on suunatud emotsionaalsele kasvule, sotsiaalsele
suhtlemisele ja inimestevahelisele arengule. Selle eesmärk on parandada
selliseid oskusi nagu mõtlemine konkreetsete mõistete või teemade üle, et
parandada näiteks oma empaatiavõimet või vaidlustada oma eelarvamusi.
Seda saab saavutada, kui õppida õigesti ja konstruktiivselt osalema ümarlaua
aruteludes, seades grupi eesmärgid individuaalsetest eelistustest kõrgemale
grupiülesannete täitmisel ja arendades empaatiavõimet.

Meetodi eesmärgid - vastuvõtmine, reageerimine, hindamine,
organiseerimine, iseloomustamine.

Üldiselt on kõik meetodid ja valdkonnad mõeldud üksteist täiendama ja
tõhustama (Soh & Meerah, 2013). Kõigi kolme valdkonna kasutamine annab
tulemuseks tervikliku, praktilise ja tõhusa üksuse, sõltumata sellest, kas
klassikalises klassiruumis või õuesõppel (Bloom, 1956). Sellegipoolest tuleks
ühe või teise, st klassiruumi või õuesõppe üksuse kavandamisel arvestada,
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millistele metoodikatele tuleb rohkem keskenduda ja millised on juba
loomulikul viisil integreeritud. Näiteks õueõppel kiputakse füüsilist valdkonda
üldiste asjaolude tõttu loomulikul viisil käsitlema. Lisaks on ka afektiivse
valdkonna hõlbustamine lihtsam kui klassiruumis. Sellisel juhul oleks mõistlik
tagada, et kognitiivne valdkond oleks kontseptsiooni piisavalt integreeritud.
Järgnevalt on esitatud praktilised näited selle kontseptsiooni kohta.

Parim praktika
Väliskeskkonna avatud ja mitmekülgne olemus on see, mis tagab nende
mitmekesisuse. Lisaks sellele on just selle mitmekesisuse ja kontrollimatuse
tõttu taoline raamistik eriti sobiv rikkalikuks ja interdistsiplinaarseks
õpikogemuseks (Soh & Meerah, 2013). Teisest küljest tuleb just tänu sellisele
keskkonnale arvestada teatavaid tavasid, et tagada osalejate ohutus.

Samuti on mõistlik kaaluda ja tuvastada kõik takistused, mis on seotud valitud
keskkonnaga, või planeerimisstsenaariumi puhul valida õuesõppe üksuse jaoks
sobiv keskkond (Thomas & Munge, 2015). See omakorda aitab vältida tarbetuid
probleeme tunni ajal. Igal keskkonnal on oma eripärad, mida tuleb ära tunda ja
arvesse võtta. Need tunnused võivad olla lavastusspetsiifilised, nagu maastik
(kaljud, kaljud, jõgi ja teed), või olukorrast tingitud, nagu ilmastik (päike, vihm
ja tuul) ja kellaaeg (hommik, õhtu ja öö) või isegi aastaaeg (talv, suvi). Sellega
seoses võib isegi keskkondadel olla mitu eesmärki ja neid võib pidada rohkem
või vähem sobivaks sõltuvalt õppe-eesmärkidest ja osalejate omadustest.

Osalejate ohutusega tegelemisel soovitatakse lisaks sellele määratleda teatud
piiratud ala, kus õuesõppe tegevus toimub (Book, 2007). Tegevuspiirkonna
määratlemine võimaldab korraldajatel hoida paremat ülevaadet osalejate
asukohast, vähendades osalejate eksimise ohtu, samuti on võimalik paremini
ette näha võimalikke takistusi (nt ohtlik maastik).

Planeerimisfaasis peaksid korraldajad arvestama ka sellega, et vajalik
infrastruktuur (nt varjualune päikese eest) ja/või olukorrale vastav varustus (nt
vesi) oleks arvestatud (Thomas & Munge, 2015). See puudutab ka tehnoloogia
integreerimist õuesõppe tegeuvstesse. Üldiselt on soovitav arvestada tehniliste
lisaseadmete, näiteks laadimisseadmete või internetiühendusega. See
puudutab ka maastikule spetsiifilist varustust, nagu näiteks pahkluude toega
matkasaapad karmide mägipiirkondade jaoks, funktsionaalne vihmakindel
varustus vihmaperioodil ning kliimale sobiv spordirõivastus äärmusliku ilma

54



korral (Beames, 2017). Teine infrastruktuuri ja varustusega seotud kaalutlus
oleks veenduda, et mis tahes kohapealne infrastruktuur (nt kiiguköied, sillad,
turvakonksud jne) või renditud varustus (nt päästevestid, jalgrattad, köied jne)
on nõuetekohaselt ja korrapäraselt hooldatud ning on töökorras.

Kogu eespool nimetatud ohutusega seotud teave ja ettevalmistus on hea ja
hea, kuid kui seda ei edastata osalejatele asjakohasel viisil, muutub see
mõttetuks. Seetõttu on soovitatav, et kas enne kohapeale minekut või vahetult
pärast kohapeale saabumist korraldatakse ohutusalane briifing, kus osalejatele
ja personalile tutvustatakse eelnevalt kavandatud ohutusmeetmeid. Eriti
oluline on, et see toimuks vanusele ja tasemele sobival viisil. Briifing tuleks
kohandada vastavalt sihtrühmale, olgu selleks siis lapsed või täiskasvanud,
algajad või väga kogenud osalejad või juhendajad.

Kuigi ohutuse tagamiseks on esmatähtis piisav riskihindamine, tuleks silmas
pidada, et õuesõppe tegevuse planeerimisel tuleks keskenduda pigem
kogemustele ja tegevusele kui varustusele. See tagab, et osalejate õppimisele
ja arengule omistatakse suurim tähtsus. Üks paljudest põhjustest, miks
õuesõpe on nii tõhus, on see, et see toimub rikkalikus ja avatud keskkonnas,
mis pakub katkestust klassikalisest klassiruumiõppest (Soh & Meerah, 2013).
Selles osas peaksid osalejad saama vabalt uurida ja kogeda, samas peaksid
nad saama ka ümbritsevasse keskkonda sisse elada. Liigne struktureerimine ja
liigne planeerimine võib seda sukeldumist rikkuda ja muuta ühe õuesõppe
suurima tugevuse olematuks. Selleks peaks ala, kus õuesõpet kavandatakse,
omakorda pakkuma osalejatele vaheldust ja mitmekesisust. Näiteks
jalgpalliväljaku planeerimine kooli kõrval võib olla oma koht, sõltuvalt sellest,
millisele tegevusele see keskendub, kuid see ei paku samasugust kokkupuudet
loodusega nagu näiteks mets või metsane heinamaa, kus on erinev taimestik,
kõrgused ja pinnad.
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Joonis 2: Maastike keskkonnaalased
erinevused

Kokkuvõte: Parim praktika
Õuesõppe tegevuse piirkonna valimisel võta arvesse valitud piirkonna
takistusi (maastik, ilmastik jne).
Piirake kindlasti ala, kus te kavatsete tegutseda. Veenduge, et need piirid
on määratud ja edastatakse osalejatele ja teistele töötajatele.
Pärast piirkonna ja maastiku kaalumist tuleb tagada, et vajalik ja
olukorrale vastav infrastruktuur ja varustus on kas juba kohapeal olemas
või kaasa võetud.
Et tagada võimalikult suur vastavus kehtestatud ohutuseeskirjadele,
veenduge, et kõiki osalejaid ja töötajaid on nõuetekohaselt teavitatud ja
informeeritud.
Lõbutsege sellega! - Keskenduge kogemusele ja tegevusele. Õuesõppe
mõte on areng ja õppimine lõbusate, kogemustele suunatud tegevuste
kaudu rikkalikus ja mitmekesises keskkonnas.

Tööriistad
Õppekeskkonnas kasutatavad vahendid viitavad vahenditele, mida kasutatakse
metoodiliste eesmärkide sadestamiseks või parimate tavade juures loetletud
tingimuste täitmise tagamiseks (Hamad et al., 2018). Laias laastus on see koht,
kus tehnoloogia ja õuesõpe puutuvad kokku. Variatsioonid, milliseid vahendeid
saab kasutada milliste tulemuste saavutamiseks, on lõputud ja täielikult
korraldaja otsustada. Nagu sissejuhatuses mainitud, on tehnoloogia
integreeritud paljudel nähtamatutel või märkamatutel viisidel ja sellel on
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potentsiaali kaasata peaaegu igasse kaasaegse õpetamise aspekti (Selwyn,
2012).

Oluline on meeles pidada, et tehnoloogia ei puuduta ainult mobiiltelefone,
arvuteid ja vidinaid, vaid ka materjalitehnoloogiat (nt Gore-tex), tsiviilehitust
(nt paremad teed) ja meditsiini valdkonda (nt EpiPen raskete allergiliste
reaktsioonide puhul) (Beames, 2017). Tehnoloogilised edusammud kõigis neis
valdkondades võimaldavad õuesõpet harrastada piirkondades, mis varem olid
kas liiga kättesaamatud (nt paremad teed, mis viivad piirkonda ja sealt välja)
või ebasobivad (nt internetiühenduse puudumise või karmide
ilmastikutingimuste tõttu). Allpool on esitatud vaid mõned võimalikud
vahendid, mida saab integreerida õuesõppe tegevustesse, koos näidetega
võimalikust kasutamisest.

Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS)
Funktsioon: Võimaldab reaalajas asukoha jälgimist.
Võimalik integreerimine õuesõppesse: marsruutide ja/või ala piiride loomine
välisorienteerumise jaoks.

Tunnustamisrakendused (nt iNaturalist)
Funktsioon: Aitab teil tuvastada taimi ja loomi.
Võimalik integreerimine õuesõppesse: õppevahend bioloogia valdkonnas, mille
fookuses on botaanika.

Kommunikatsioonirakendused
Funktsioon: Viivituseta ja pidev side piiramatu ulatusega.
Võimalik integratsioon õuesõppesse: reaalajas õpetaja/õpilase või
õpilase/õpilase suhtlus sõltumata asukohast.

Nutitelefonid / tahvelarvutid
Funktsioon: Mobiilne seade, millel on integreeritud GPS, kaamera funktsioon ja
internetiühendus.
Võimalik integratsioon õuesõppesse: avaneb koheselt suur hulk teavet ja pakub
ülalnimetatud rakendusi riistvaraplatvormil käivitamiseks.

Droonid
Funktsioon: Järelevalveseade, mis pakub õhuvaadet ümbritsevast keskkonnast
ja suudab edastada otseülekannet piirkondadest, kuhu ei ole võimalik ligi
pääseda.

57



Võimalik integreerimine õuesõppesse: saab kasutada ümbritseva geograafia
kujutamiseks ja visualiseerimiseks. Võib võimaldada õpilastele ka lähedalt
vaadata kättesaamatuid piirkondi, näiteks linnupesi.

Nutikad materjalid
Funktsioon: Need materjalid on spetsiaalselt välja töötatud, et reageerida
iseseisvalt teatud viisil muutuvatele keskkonnatingimustele (nt
temperatuuritõus, mehaaniline pinge, pH väärtus) (Behl et al., 2007) (Behl et
al., 2007).
Võimalik integreerimine töökeskkonda: need materjalid võimaldavad toota
kergeid ja väga tõhusaid väliriideid (nt jakid, saapad, köied, kotid), mis
võimaldavad ohutut tegutsemist ebasoodsates piirkondades.

Joonis 3: OEA vahendid (droonid ja nutikad
materjalid)

Integratsioon spordi-, sotsiaal- ja loodusteaduslikus hariduses

Näide 1: Õuesõppe integreerimine kehalise kasvatuse raames

Olukord ja
õppe-eesmärgid:

Ülesanne on õpetada põhikooliõpilastele põhilisi
kaardilugemise ja navigeerimise aluseid, kaasates samal
ajal füüsilist treeningut.

Õuesõppe tegevus: Orienteerumine käeshoitava GPS-seadmega.

Metoodilised
kaalutlused:

● Kognitiivne - Eelnev teooria kaartide ja navigatsiooni
aluste kohta koos integreeritud teemakohaste
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viktoriiniküsimustega igas orienteerumise
kontrollpunktis.

● Afektiivne - tegevus viiakse läbi kolme lapse
rühmas.

● Psühhomotoorika - praktiline ja praktiline kogemus
kaardiga navigeerimiseks.

Arvestades
parimaid tavasid:

● Kontrollige ilmateadet, et võtta arvesse
ilmastikutingimusi.

● Teavitage lapsi põhilistest ohutusreeglitest.
● Andke neile üldised maamärgid, mis tähistavad ala,

kus tegevus toimub (nt "Ärge minge mööda tallist /
põlluväravast / parkimisalast / jne.").

Tööriistad: ● Käeshoitavad, kasutajasõbralikud GPS-seadmed (nt
nutitelefonid koos orienteerumisrakendusega).

● Juurdepääs internetile või mobiilisignaalile määratud
piirkonnas.

Näide 2: Ametliku hariduse integreerimine sotsiaalpedagoogikasse

Olukord ja
õppe-eesmärgid:

Ettevõtte töötajate meeskond, kes õpib meeskonnatöö
põhitõdesid.

Õuesõppe tegevus: Parve ehitamine jõe ületamiseks 5-6 osalejast
koosnevates rühmades.

Metoodilised
kaalutlused:

● Kognitiivne - tegevusele eelnev arutelu
meeskonnatöö tähtsuse kohta ettevõtte keskkonnas
ja tegevusejärgne arutelu.

● Afektiivne - meeskonnastruktuuri loomine rühmas,
ülesannete määramine ja koostöö.

● Psühhomotoorne - eesmärk, mis nõuab kõigi
liikmete füüsilist koostööd, andes metafoorse näite
koostöö põhialustest.

Arvestades
parimaid tavasid:

● Võtke arvesse osalejate oskuste ja füüsilise vormi
taset (nt kas kõik osalejad oskavad ujuda?).

● Jõe temperatuuri ja voolutugevusega seotud
kaalutlused.

● Ebatasane varustus ja riietus ebatasasele
maastikule.
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Tööriistad: ● Digitaalkaamerad - kasutatakse tegevuse
dokumenteerimiseks, et seda pärast arutelu uuesti
läbi vaadata ja reflekteerida.
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Näide 3: Õuesõppe integreerimine loodusteaduslikku haridusse

Olukord ja
õppe-eesmärgid:

Ülesanne on õpetada keskkooliõpilastele bioloogilist
mitmekesisust seoses kohaliku taimestiku ja
loomastikuga.

Õuesõppe tegevus: 3-4 õpilase rühmas, kasutades nutitelefoni, et leida,
pildistada ja tuvastada võimalikult palju erinevaid taimi
ja loomi kohalikus metsas antud aja jooksul.

Metoodilised
kaalutlused:

● Kognitiivne ja psühhomotoorne - bioloogilise
mitmekesisuse füüsiline uurimine ja omal nahal
kogemine, kasutades samal ajal teoreetiliselt
omandatud teadmisi, nt erinevate taimede
võimalikud kasvukohad.

● Afektiivne - aktiivne arutelu meeskonnaliikmete
vahel uurimise ajal, samuti meeskonnatöö ja
ülesannete jagamise kasutamine, et leida ja
tuvastada kiiresti kõige rohkem taimi ja/või loomi.

Arvestades
parimaid tavasid:

● Reaktiivsuse ülevaate kasutamine tegevuse piiride
määramiseks.

● Veenduge, et igal rühmal on juurdepääs vähemalt
ühele nutitelefonile võimaliku hädaolukorra jaoks.

● Ilmastiku- ja metsaolude kontrollimine.

Tööriistad: ● Nutitelefonid dokumenteerimiseks.
● Võimalik, et taimede äratundmise rakendus (nt

iNaturalist).

Õuesõppe tegevuste näited

Käesolevas punktis esitame näite välitegevuse kohta, mille puhul kasutatakse
orienteerumisplatvormi COMPASS (COMPASS Orienteering Platform, 2021), mis
koosneb kahest peamisest osast. Veebirakendus orienteerumisradade
loomiseks ja haldamiseks ning tulemuste analüüsimiseks ning COMPASSi
nutitelefonirakendus radadel osalemiseks.

Rakenduse põhitõed
Selle projekti raames välja töötatud orienteerumisplatvorm COMPASS
(COMPASS Orienteering Platform, 2021) on suurepärane näide sellest, kuidas
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saab hõlpsasti ühendada õuesõppe ja hariduse. Sihtrühm ulatub
orienteerumise kogemusteta õpilastest kuni professionaalsete
orienteerumissportlasteni. Arenduse käigus keskenduti peamiselt kaasaegse
platvormi loomisele, mis on lihtne, kasutajasõbralik ja samas väga paindlik.

Platvormi kasutajad saavad luua oma orienteerumisraja kas vabal topoloogilisel
kaardil või orienteerumisspetsiifilistel kaartidel. Igal kontrollpunktil võib olla
kirjeldus ja samuti on võimalik lisada ise loodud küsimusi, millele sportlased
peavad vastama, kui nad kontrollpunkti jõuavad. Lisaks saab rada
interaktiivselt muuta, märgistades kontrollpunktid vahelejätmiseks.
Kooliklassid on tavaliselt mitmekesised, seega on see oluline funktsioon, sest
marsruut põhineb sportlase füüsilistel võimetel, muutes seega võistluse
huvitavamaks ka vähem sportlikele õpilastele.

Orienteerumiskursusel osalemiseks on õpilastel ja sportlastel vaja vaid
nutitelefoni rakendust "COMPASS orienteerumine" ja mitte mingit muud
varustust, näiteks füüsilist kaarti või kompassi. Kogu teave
orienteerumiskursuse kohta on rakenduses ühendatud ja esitatud selgelt.
Sõltuvalt kasutaja eelistustest võib nutitelefoni rakendus salvestada ka
sportlase läbitud marsruudi ja isegi südame löögisageduse.

Lõpuks pakub orienteerumisplatvorm COMPASS (COMPASS Orienteering
Platform, 2021) võimalust analüüsida kõigi kursusel osalenud sportlaste või
õpilaste tulemusi füüsilise soorituse ja hariduslike oskuste osas.

Järgnevalt toome näite orienteerumiskursusest koos sporditeaduslike
küsimustega ja arutame mõningaid platvormi võimalusi.

Loo orienteerumisrada koos küsimusega
Kompassi orienteerumisveebirakenduses saate luua ja hallata kõiki oma
orienteerumisradasid. Kursuse konfigureerimiseks vastavalt teie vajadustele on
mitu võimalust. Joonisel 4 näete näidet, kuidas luua kursus koos mõne
kontrollpunktiga.
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Joonis 4: Uue kursuse loomine COMPASS veebirakendusega.

Raja algus on tähistatud kolmnurgaga ja finiš on tähistatud kahekordse ringiga.
Samuti on võimalik määratleda mõned kontrollpunktid vahelejätmiseks, et
vastata erinevate sportlaste füüsilistele võimetele. Nutitelefoni rakenduses
küsitakse kasutajalt jooksu ajal koormuse taset, kasutades BORG CR10 skaalat
(Borg, 1990). Vajaduse korral võib sportlane jätta vahele jäetava kontrollpunkti,
mis on märgitud vahelejäetavaks. Väljajäetava kontrollpunkti puhul peaks raja
looja tagama, et saab valida sobiva marsruudi.

Samuti saate kursuse loomise ajal
lülituda eksperdirežiimi, kui soovite
kuvada rohkem võimalusi ja teavet
kursuse kohta. Muu hulgas pakub see
võimalust kasutada kohandatud kaarte
ja näidata raja kõrgusprofiili (joonis 5).
See on väga kasulik, et optimeerida
marsruudi raskusastet.

Joonis 5: raja kõrguse profiil meetrites.

Kui kõik kontrollpunktid on paigutatud, saab neid üksikasjalikult
konfigureerida. Saate valida GPS-signaali raadiuse kontrollpunkti automaatseks
tuvastamiseks, kirjeldada kontrollpunkti lühikese teabetekstiga või kasutada
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iga kontrollpunkti kirjeldamiseks IOF-i "International Specification for Control
Description" (IOF, 2019) ametlikke sümboleid. See on kasulik ühelt poolt
sümbolite õppimiseks ja teiselt poolt professionaalsete võistluste
korraldamiseks. Vt joonis 6, kuidas kontrollpunkti kirjeldus veebirakenduses
üksikasjalikult välja näeb.

Joonis 6: Kontrollpunktide üksikasjalik konfigureerimine.

Teine kasulik funktsioon on küsimuste sidumine teatud kontrollpunktide puhul.
Saate luua oma küsimusi soovitud teemavaldkonna kohta, mis teile meeldib.
Kui soovite oma õpilastele sporditeadust õpetada, võite luua selle teema kohta
küsimusi ja paigutada need kontrollpunktidesse. Küsimused esitatakse
nutitelefoni rakenduses jooksu ajal, kui see konkreetne kontrollpunkt
saavutatakse. Saate valida kolm erinevat küsimuste tüüpi, milleks on ühe
valikuga, valikvastustega ja vabatekstilised küsimused.
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Kui kõik kontrollpunktid on konfigureeritud, saab kursuse salvestada ja anda
sellele unikaalse kursuse nime. Selleks, et kasutada kursust erinevate
sportlaste gruppidega (nt kooliklassid) ja hoida tulemused ikkagi eraldi, tuleb
luua "Session''. Kursuse seanssi saab jagada sportlastega nutitelefonis ja sellel
on mõned täiendavad seadistamisvõimalused. Kursust saab jagada kahel viisil.
Üks režiim on GPS-režiim ja teine on nn QR-koodi režiim. GPS-režiimis
tuvastatakse kontrollpunktid automaatselt nutitelefoni GPS-signaali alusel, kui
sportlane siseneb tsooni, mille olete varem kontrollpunktide üksikasjades
kindlaks määranud. QR-koodi režiimis tuleb igale kontrollpunkti asukohale
panna välja trükitud QR-kood, mida tuleb jooksu ajal nutitelefoni rakendusega
skaneerida, kui kontrollpunkti jõutakse. Lisaks on võimalik kontrollida, kas
sportlased saavad enne starti näha kogu rada ja kas neil on lubatud näidata
oma praegust asukohta kaardil mõne sekundi jooksul. Need võimalused
pakuvad suurt paindlikkust alates väikestest orienteerumiskogemuseta lastest
kuni professionaalsete orienteerumissportlasteni.

Pärast sessiooni loomist genereeritakse üldine QR-kood, mida sportlased
peavad vastava "COMPASS orienteerumisraja" nutitelefonirakendusega
skaneerima, et laadida alla rajaandmed.

Kasutage raja läbimiseks nutitelefoni rakendust "COMPASS orienteerumine".
Nutitelefoni rakendust, mida on näha joonisel 7, kasutatakse eelnevalt loodud
ja veebirakendusega jagatud kursuste käivitamiseks. Pärast kursuste
allalaadimist on sportlased valmis alustama tegelikku orienteerumist. Kogu
jooksu ajal ei ole vaja internetiühendust, seega saab orienteerumisrajad läbi
viia ka kaugemates piirkondades või koos lastega, kellel puudub mobiilne
internetiühendus. Kui finišikontrollipunkti jõutakse ja kui internetiühendus on
olemas, laaditakse tulemus automaatselt veebirakendusse ja seda saab hiljem
analüüsida. Järgmises osas kirjeldatakse, kuidas näeb välja tulemuste vaade ja
millised võimalused on teil seda analüüsida.
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Joonis 7: COMPASS nutitelefoni rakendus.

Tulemuste analüüsimine
Veebirakenduse tulemuste osas saab vaadata ja omavahel võrrelda
üksikasjalikku teavet kõikide sportlaste kohta, kes osalesid treeningul. Vaata
joonisel 8 näide, kuidas tulemuste lehekülg välja näeb. Parema kasutatavuse
huvides saab kõiki tabeleid sorteerida nende veergude kaupa.

Iga sportlase jooksu kohta kuvatakse palju teavet, näiteks hüüdnimi, koguaeg ja
-distants, tempo ning tõusu ja laskumise kõrgus. Kui jooksu ajal jälgiti
GPS-signaali, saate vaadata ka üksikasjalikku marsruuti, mis kuvatakse eri
värvides, või laadida selle alla GPX-rajana ja importida selle oma
lemmikanalüüsivahendisse. Loomulikult saate vaadata ka iga jooksu kiiruse ja
kõrguse profiili, kui GPS-signaal oli sisse lülitatud, või vaadata südame
löögisageduse profiili, kui Bluetooth-vöö oli ühendatud.
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Joonis 8: Näide veebirakenduse tulemuse vaate kohta.

Küsimuste osas on esitatud kokkuvõte kõigist vastatud küsimustest ja sellest,
kui paljudele neist vastati õigesti (joonis 9). Samuti on kättesaadav üksikasjalik
sektori aegade analüüs (joonis 10).
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Joonis 9: See on ülevaade küsimustest ja õigesti vastatud küsimustest. Libistades kuvatakse
kogu küsimuse tekst.

Joonis 10: Analüüsida saab üksikasjalikke sektoriaegu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et COMPASS Orienteeringi platvormiga (COMPASS
Orienteering Platform, 2021) saate väga professionaalse vahendi, et viia läbi
õuesõppeüritusi koolides, spordiklubides, huvialadel või professionaalsete
sportlastega.
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Institutsionaliseerimine

Kes on kes?

Õuesõppe tegevused hõlmavad paljusid asutusi, partnereid, osalejaid, kes on
omavahel seotud või töötavad iseseisvalt. Üksikisikute tasandil on need
õpetajad, koolitajad, kooli- ja haridusjuhid, haridusnõustajad, koolide töötajad,
täiskasvanuhariduse töötajad, kõrghariduse töötajad, valitsusväliste
organisatsioonide töötajad, riigiametnikud, poliitikakujundajad,
valitsusorganisatsioonide töötajad jne. Kõik need üksused võivad asuda
sellistes asutustes:

- Koolid
- Noorte teenused
- Õuesõppe keskused
- Välitegevuse klubid
- Valitsus

Koolid
Koolidel on keskne roll kvaliteetse õuesõppe pakkumisel. Nad võivad pakkuda
korrapäraseid õues- ja seikluslikke tegevusi. Sageli pakuvad nad kooliväliseid
õppimisvõimalusi kooliklubide kaudu. Paljud koolid korraldavad päeva- ja
elamuskülastusi õuesõppe keskustesse, korraldavad erinevaid võistlusi "vabas
õhus" erinevates spordialades. Kõige mõjukam, kui räägime koolide ja
õuesõppe tegevuste vahelisest seotusest, on kooli kui riikliku asutuse roll
kvaliteetse õuesõppe pakkumisel oma või riikliku programmi kaudu. Kõige
enam kasutatakse koolides vabaõhuõppe vahendina kehalist kasvatust, kuid ka
maailma eri riikides on palju koole, mis pakuvad spetsiaalseid
vabaõhuprogramme vastavalt oma kultuurile ja nägemusele.

Noorte teenused
Nii seaduslike kui ka vabatahtlike noorsootöötajate teenused pakuvad oma
õppekava raames märkimisväärseid õuesõppe võimalusi, mille peamine
eesmärk on tavaliselt isiklik ja sotsiaalne areng. Eriti vabatahtlikel
noorteorganisatsioonidel on selles valdkonnas pikaajaline traditsioon.

Õuesõppe keskused
Õuesõppe keskuste hulka kuuluvad kohalike omavalitsuste, vabatahtlike ja
heategevuslike organisatsioonide ning ärisektori hallatavad keskused. Kõigil
neist on potentsiaali avaldada olulist mõju nende noorte isiklikule ja
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sotsiaalsele arengule, kellega nad tegelevad. Paljude puhul on see nende
peamine eesmärk. Keskustel peaks olema hea võimalus kasutada oma
eriteadmisi kvaliteetse õuesõppe pakkumiseks, mida saab kõige paremini
rakendada, kui nad teevad tihedat koostööd oma klientide koolide ja
noortegruppidega.

Välitegevuse klubid
Välitegevuse klubid, näiteks orienteerumisklubid ja rajaleidja klubid, pakuvad
noortele väärtuslikke võimalusi seiklustegevuseks, sageli konkurentsipõhiselt.
Klubid pakuvad keskkonda, mis soodustab kõrgete saavutuste saavutamist,
aidates samal ajal oluliselt kaasa laiemale õppimisele ja isiklikule arengule.
Seda tüüpi klubid sünnivad sageli meelega, et edendada valitud tegevuse liiki,
võisteldes hiljem selles valdkonnas, harrastades hobisid.

Valitsus
Loomulikult on neil asutustel lubatud töötada valitsuse järelevalve all ning nad
juhinduvad valitsuse eeskirjadest, poliitikast ja tingimustest. Igal riigil on oma
haridussüsteem, erinevad reeglid, erinev õigussüsteem. Oluline on mainida ühe
riigi valitsust õuesõppe tegevuse juhtimises, sest kõik sõltub valitsuse
nägemusest ja missioonist.

Üksuste vaheline koostöö
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Rühmitamine, meeskond, tööplaan

Koolid, noorteorganisatsioonid, looduskeskused ja klubid peavad pakkuma
noortele kvaliteetset õuesõpet. Milline oleks meeskonna tööplaan, kuidas oleks
korraldatud kõik protsessid, meetodid, sõltub meeskonna soovidest ja
visioonist. Oluline on selgelt määratletud tööplaan, ajakava ja teekaart. Vajalik
on kvaliteetne juhtimine ja juhtimine ning see on võimalik läbi visiooni loomise
ja selle elluviimise, kvaliteetse õpetamise, noorsootöö ja juhendamise, noorte
õppimise ja saavutuste innustamise, noorte õppimise ja saavutuste aitamise.

- Kvaliteetset õuesõpet pakkuvates koolides ja noorteteenistustes tunnistavad
koolijuhid ja juhid, mida õuesõpe võib noorte jaoks saavutada, ning seavad
kõrged ootused selle suhtes, mida üksikud noored ja kogu kool või teenistus
saavad õuesõppe kaudu saavutada. Õppealajuhatajad peavad selgitama
õuesõppe mõju õppimisele ja saavutustele kogu õppekava ulatuses nii, et kõik
asjaosalised saaksid sellest aru, ning hindama tulemusi ja tunnustama noorte
saavutusi.

Kvaliteetset õuesõpet pakkuvates tegevusklubides ja õuesõppekeskustes
tunnistavad klubijuhid, mida tegevus võib saavutada iga noore liikme ja kogu
klubi jaoks, seavad kõrged ootused, mida iga liige saab klubi tegevuse kaudu
saavutada, selgitavad noortele osalemise laiemat kasu nii, et kõik klubis ja
laiemas kogukonnas osalejad saaksid sellest aru, ning loomulikult vaatavad
tulemused üle ja tunnustavad noorte saavutusi.

Üksuste vahelise meeskonnatöö komponendid
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Turvalisus ja ohutus

Reeglid, eeskirjad, menetlused, rollid ja kohustused, kriisijuhtimine

Riskijuhtimine õuesõppe puhul sõltub tegeliku riski astme vähendamisest
tasemeni, mida peetakse igapäevase kokkupuute puhul vastuvõetavaks.
Arusaadavalt võib see eesmärk olla ükskõik millise õuesõppeprogrammi
eesmärk, kus vigastuste oht on omane.

Ohutus on esmatähtis, kuid seda ei saa tagada. Seda seetõttu, et on palju
tegureid, mille üle on võimalik vähe või üldse mitte kontrollida (nt ootamatu
kivilangemine, varustuse rike, inimlik eksimus või halb ilm). Enamasti on
otstarbekam vähendada riski kui kehtestada jäikade ohutusnormide või
ohutusabinõude kogum. Riskijuhtimise kavandamine on katse tuvastada
tegevuse konkreetsed ohud ja töötada välja strateegiad, et neutraliseerida või
minimeerida nende võimalikku vigastust (või surma) põhjustavat mõju
osalejatele.

Turvalisuse ja ohutuse osa iga õuesõppeprogrammi puhul on 3 põhietappi:
1. Riskide tuvastamine;
2. Riskihindamine;
3. Riski vähendamine

Riskide tuvastamine
Riskide tuvastamine hõlmab eelkõige selliste ohtude või riskide tuvastamist,

mis võivad tekitada riski ja seega põhjustada vahejuhtumi või kulmineeruda
õnnetusjuhtumiga. Riskide kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta kolme tegurit:
osalejad, seadmed ja keskkond (näide on esitatud hiljem). Õuesõppe tegevus
puhul tuleks kirja panna kõik tegevusele omased ja võimalikud ohud, mis on
sellega seotud. Seejärel liigitatakse need kas osalejate, varustuse või
keskkonnaga seotud ohtudeks.

Riskihindamine
Riski hindamisega on seotud riski ulatus ja vahejuhtumi toimumise tõenäosus.
Kuigi poliitika tuleneb üldiselt õiguslikest või kindlustusnõuetest, tuleb
arvestada, milline on osaleja pädevuse tase, mis on vajalik tegevuses ohutult
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osalemiseks. Riskihindamise eesmärk on tasakaalustada nõutavat pädevust ja
asjakohast riski, et saavutada soovitud tulemusi.

Seikluskogemuse paradigma (allikas: Martin & Priest 1986)

Riski vähendamine
Riskide vähendamise eesmärk on rakendada mitmesuguseid strateegiaid, mis
vähendavad riske vastuvõetava tasemeni, et vältida vahejuhtumeid. Õuesõppe
riskide vähendamiseks sobivad strateegiad võivad hõlmata järgmist:

a) Ohutuspoliitika ja suunised
- Tutvumine kõigi töötervishoiu, tööohutuse ja töötervishoiu suunistega, milles

kirjeldatakse läbiviidava tegevuse aktsepteeritud tegevusjuhiseid;
- Teadlikkus laiematest tööstusharu nõuetest riiklikul tasandil seoses
instruktorite pädevusega;
- Lisades programmi eesmärkide ja ülesannete kirjelduse (ning kokkuvõtte
riskide ja kriitiliste vahejuhtumite juhtimise strateegiate kohta) organisatsiooni
menetlusjuhenditesse.

b) Riskide avalikustamine
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- Selgitades osalejatele (ja nende vanematele/hooldajatele, kui nad on alla
18-aastased) tegevuse iseloomu;
- teavitades osalejaid nende kohustustest;
- Suurendades osalejate teadmisi tegevuse kohta sissejuhatava programmi
raames, näiteks: varustuse tutvustamine, teadlikkus tegevuse võimalikest
ohtudest ja riskidest, - keskkonna kirjeldus, kus tegevus toimub.

c) Osalejate tundmine
- Rühma struktureerimine, suurus, koosseis (see on vajalik, kui kohtutakse

rühmaga esimest korda);
- Rühma tundmine;
- Et võimaldada kõige sobivama grupi juhtimise strateegia ;
- väljastades ja kogudes meditsiinilisi vorme, et te oleksite teadlik osalejate
tervislikest seisunditest enne tegevust).

d) töötajate koolitus
- Kvalifitseeritud töötajate töölevõtmise/kasutusega (võib olla vajalik
konsulteerida ka osakonna või organisatsiooni poliitika ja suunistega tööhõive
kohta).

e) seadmete valik, kontroll ja hooldus
- Kasutades heakskiidetud seadmeid;
- Hooldades ja tagades, et kõik vajalikud seadmed on heas töökorras;
- Koostöö ametiasutustega, kui kasutatakse avalikke kohti, seadmeid ja nende
kontrolli- ja hooldusajalugu.
Kõik need strateegiad peaksid olema osa väljakujunenud
õuesõppeprogrammide (nt matkamine, kanuumatkad, kaljupõhised ja kõrge
köie programmid, orienteerumine jne) tegevusjuhendist. Need peaksid olema
osa ka mis tahes improviseeritud programmist. Nende menetluste
rakendamine vähendab riski esinemise tõenäosust. Risk, mille üle meil on
mõningane kontroll!

Riskijuhtimiskava väljatöötamine aitab väliõppejõududel ja programmijuhtidel
välja töötada strateegiaid, et võidelda intsidendi toimumise tõenäosusega .
Riskijuhtimiskavas määratakse kindlaks soovimatud sündmused, mille puhul
võib juhtuda õnnetus, vigastus või kahju. Sõltuvalt õuesõppetegevuse laadist
võib kindlaks määrata mis tahes arvu soovimatuid sündmusi.
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Jätkuks on üks põhiline tabel, mille sisu näitab, millised on võimalikud ohud
õuesõppetegevuse ajal, kust oht võib tuleneda ja kuidas seda õuesõppe
tegevust riskijuhtimise strateegiate abil vältida:

Ohud (iga kindlakstehtud
olemusliku riski puhul loetleda
tegurid, mis võivad põhjustada
riski tekkimist).

Riskijuhtimisstrateegiad (riskide
esinemise tõenäosuse
vähendamiseks)

Inimesed
(omadused, mida
inimesed
tegevusse kaasa
toovad: oskused,
hoiakud; füüsiline
vorm; tervis;
vanus; hirmud;
arvud jne).

1. Õpilased on erutatud,
teadvustamata ohte
2. Õpilane kiirustades,
tähelepanematus liikudes
3. Õpilane tähelepanematu,
jälgib teisi rühmi
4. Õpilased kardavad, neil
puudub enesekindlus
5. Õpilasel on haiguslugu

1. Tagada hea grupikontroll, tihe
järelevalve
2. Määratlege teekond
3. Õpilaste teavitamine
4.Olla teadlik õpilaste
võimetest, seada realistlikud
eesmärgid, suurendada usaldust
5. Anda meditsiinilist tuge

Varustus
(vahendid, mis
mõjutavad
tegevust: riietus;
kiivrid; köied;
rakmed;
karabiinid jne).

1. Ebasobivad jalanõud, paelad
ei ole kinni seotud.
2. Rõivamood - tegevusele
ebasobiv
3. Õpilane jätab ravimid koju

1. Kontrollige jalatsid, veenduge,
et paelad on seotud
2. Rõivaste nimekirjad enne
tegevust, kontrollige riietust
3. Kontrollida, et õpilane kannab
vajalikke ravimeid kaasas

Keskkond
(tegevust
mõjutavad
tegurid: ilmastik;
maastik; putukad;
juurdepääs;
kivimitüüp;
lahtised kivid jne).

1. Kuum ilm / külm ilm
2. Putukad, mis hammustavad
( nt sipelgad, kärbsed, sääsed,

sääsed jne).
3. Keskkonnast tulenevad
tegurid (nt õietolm, tolm jne).

1. Olge valmis muutusteks
2. Kandke kaasas
putukatõrjevahendit
3. Käivitajate, tunnuste ja
sümptomite äratundmine
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Juurdepääsetavus ja võrdsus

Toetus- ja kaasamismeetmed, mis võimaldavad kõigi õpilaste osalemist.

Kui asutused, koolid, noorteorganisatsioonid, klubid või keskused pakuvad
kvaliteetset õuesõpet, otsivad nad noori, kes naudivad õuesõppes osalemist ja
suhtuvad positiivselt väljakutsetesse ja seiklustesse. Neid asutusi juhivad
samad eesmärgid, sama visioon, sama missioon.

Kättesaadavus nendes õuesõppega tegelevates asutustes sõltub sellest, millise
vabaõhutegevusega on tegemist, kus rajatised geograafiliselt paiknevad, selle
tegevuse riskitasandist ja õuesõppe tegevuse juhtimise eesmärkidest. Nii
valitakse sihtrühm. Mõnes Õuesõppe tegevuse asutuses osalemisel ei tohiks
olla takistusi, nagu sugu, rahvus, vanus, kuid nagu me juba mainisime, kui me
räägime riskijuhtimisest, peaks iga õpilane või osaleja olema teadlik ja
vastutama iseenda eest.

Halva kogemuse või lihtsalt riskijuhtimise tõttu teevad institutsioonid koostöös
valitsuse ja kohalike omavalitsustega koostööd, deklareerides õuesõppe
tegevuses osalemise reeglistiku ja tingimused. Igal riigil on oma koodisüsteem,
eeskirjad ja tingimused.

Õuesõppe tegevuses osalemine ei ole lihtsalt lõbus, vaid palju enamat. Iga
õuesõppe tegevuse juhtkond peab olema oma eesmärke saavutanud.

Mõlema poole, institutsioonide ja osalejate tõhusust mõõdetakse paljude
näitajate abil. Siin on mõned neist:

- Osaleja saavutas enesekindlust ja enesehinnangut, võttes vastu
väljakutseid ja saavutades edu;

- arendavad oma eneseteadlikkust ja sotsiaalseid oskusi ning enda ja
teiste panuse ja saavutuste tunnustamist;

- Osalejad said teadlikuks looduskeskkonnast ning mõistsid looduskaitse
ja säästva arengu tähtsust;

- Omandas ja arendas erinevaid oskusi õuetegevuste, ekspeditsioonide ja
uurimistööde alal;

- Osalejad näitavad suuremat algatusvõimet, enesekindlust,
vastutustunnet, visadust ja pühendumist;

- Osalejad arendavad ja laiendavad oma põhioskusi suhtlemisel,
probleemide lahendamisel, juhtimises ja meeskonnatöös;
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- Õppida hindama kehalise vormi eeliseid ja tervislikes vabaajategevustes
osalemise elukestvat väärtust;

- Nad näitavad suuremat motivatsiooni ja õpihimu, mis aitab kaasa nende
haridustaseme tõusule muudes hariduse aspektides;

- Laiendavad oma silmaringi ja muutuvad avatumaks laiemale valikule
töö- ja eluvõimalustele.

Erinevus ja areng Kvaliteetses õuesõppes tegeletakse noortega võimalikult
suures ulatuses nende võimetele ja arengule vastaval tasemel. Tegevused on
kavandatud nii, et neid saab kohandada nii, et need esitaksid eri
rühmaliikmetele sobivaid väljakutseid erinevatel tasemetel või võimaldaksid
rühmaliikmetel võtta erinevaid rolle. Noorte edusamme jälgitakse, et tagada
nende pidev motiveerimine uute väljakutsetega.

Õuesõppe kvaliteedi saavutamine sõltub õuesõppe tegevuse juhtkonnast ja
institutsioonidest koos nende üksustega. Seetõttu võime mainida:

- Kui hästi teie koolijuhid, juhid või juhid loovad visiooni, milles
tunnustatakse õuesõppe eeliseid ja aidatakse seda ellu viia;

- Kui hästi teie õpetajad ja tugipersonal, noorsootöötajad, juhendajad või
treenerid inspireerivad ja aitavad noortel õppida ja saavutada tulemusi;

- mil määral on noored kaasatud oma tegevuse korraldamisse ja
planeerimisse;

- mil määral on noortel, olenemata nende olukorrast, võimalik teie
programmis osaleda;

- Valitsuse, koolide, noorsooteenuste, keskuste ja klubide vaheliste
sidemete tõhusus noorte õpitulemuste maksimeerimisel ja
tugevdamisel.

Õuesõppe tegevuste juhtimise peamised etapid

toetus- ja kaasamismeetmed, mis võimaldavad kõigi õpilaste osalemist
1. Tegevuse valimine
2. Õpilase ettevalmistus (enne õue minekut)
3. Õpetajate ettevalmistus
4. Väljaspool (tegevuse ajal)
5. Sees (pärast tegevust)

Tegevuse valimine
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- Valige oma õppijatele sobiv õuetegevus,
- Valige õppetöö toetamiseks sobiv väliruum. See võib olla naabruskonna

park, kooli aed või mõni muu keskkond,
- Valige tegevus, mis nõuab õpilaste suurt kaasatust, koostööd ja väga

spetsiifilist keskendumist,
- Erinevate õpilaste eelistuste ja kogemustasemete kaasamiseks võivad

olla kasulikud tegevused, mis hõlmavad mitmesuguseid rolle ja
rühmatööd. Kui õpilastele antakse võimalus valida rollide või ülesannete
vahel, võib see muuta õuesõppes osalemise mugavamaks,

- Kõige parem on, kui tegevuses kasutatakse strateegiaid ja struktuure,
mis on õpilastele juba tuttavad (nt andmete kogumine, neile tuttavate
seadmete kasutamine),

- Lisada õppijatele võimalusi, et nad saaksid looduslikke ja inimsüsteeme
õues autentselt kogeda ja neist teadlikumaks saada.

Õpilaste ettevalmistus
- Kasutage keelt, mis aitab õpilastel mõista, et õueala on klassiruumi

keskkond. Võite nimetada seda "elavaks laboratooriumiks", "õueklassiks"
või "aianduslaboriks",

- Valmistage õpilased päevi ette välisteks tingimusteks,
- Paluge õpilastel aidata koostada nimekiri välistest normidest ja

vastuvõetavast käitumisest. Veenduge, et nad mõistavad teie ootusi oma
käitumise suhtes väljaspool kooli,

- Arutlege, kui oluline on austada välisruumi ja olla ettevaatlik, et mitte
häirida organisme nende loomulikus keskkonnas. Mõnikord hõlmab
andmete kogumine õues lehtede liigutamist või kivide tõstmist, kuid
rõhutage, et õpilased ei tohiks jätta jälgi ja hoiduda näiteks lehtede
rebimisest puudelt või kivide viskamisest,

- Veenduge, et õpilased saavad enne õue minekut oma rollist aru. Kas nad
on vaatlejad? Andmekogujad?

- Kui kavatsete kasutada tööriistu või instrumente väljas, modelleerige
kindlasti nende nõuetekohast kasutamist, kui olete veel sees,

- Kehtestage koos õpilastega signaal, mis annab neile märku, kui on aeg
ümber rühmituda ja siseruumidesse suunduda.

Õpetajate ettevalmistus
- Omandage halvima stsenaariumi varuplaan õpilaste jaoks, kes keelduvad

"natuke määrduda",
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- Kaaluge, kas paluda vanematel või teistel vabatahtlikel aidata suure
grupi juhtimisel,

- Kui õpilased kasutavad varustust, siis kaaluge varustuse nimekirja
koostamist, et nad saaksid kindlasti kõik koju tagasi tuua, kui nad on
lõpetanud.

Juhtimisstrateegiad väljas (tegevuse ajal)
- Varuge õpilastele aega, et nad saaksid enne nõutavate ülesannete

täitmist õuesõppe keskkonda uurida ja end seal mugavalt sisse elada,
- Tuletage õpilastele meelde nende rolle, kui nad on õues. Käige tegevuse

ajal ringi, et jälgida õpilasi ja veenduda, et nad täidavad oma ülesandeid
ja kasutavad varustust ohutult,

- Kui teil on vaja pöörduda õpilaste poole, kui nad on väljas, kasutage
oma kehtestatud signaali, et kutsuda nad kokku ja istuda sellises kohas,
kus neil on mugav. Veenduge, et see on kuiv, nad ei vaata päikese poole
ja temperatuur on sobiv,

- Väljas olles modelleerige kindlasti, kuidas organisme jälgida, ilma neid
segamata.

Juhtimisstrateegiad sees olles (pärast tegevust)
- Kontrollige oma õpilastega ja laske neil hinnata oma kogemusi

õuesõppes. Küsige, mis töötas ja mis ei töötanud, ja laske õpilastel
selgitada, miks,

- Kui nad viisid läbi uurimise, paluge õpilastel teha ajurünnak järgmiste
sammude või tulevaste uurimiste kohta,

- Kontrollida seadmed (kui see on asjakohane).

Grupi ökosüsteemi haldamine

Juhtkonna, õpilasrühma ja kõigi partnerorganisatsioonide ning töötajate, sh
lapsevanemate ja nende kogukondade vahelise suhtluse, koordineerimise ja
vastastikuse toetuse korraldamine.

Õuesõppe tegevuste ökosüsteemi juhtimise eesmärk on edendada pikaajalist
jätkusuutlikkust, aidates noortel õppida ja saavutada Koolides,
noorteteenistustes, keskustes ja klubides, pakkudes samal ajal kvaliteetset
õuesõpet, jagavad noortega töötavad töötajad noortega, mida nad ootavad
neilt, ja arutavad nendega, mida nad ootavad neilt, ning kaasavad neid
eesmärkide seadmisse.
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Rühma ökosüsteemi juhtimisest rääkides on kõige olulisem osa
kommunikatsioon, sest me teame, mida noored tahavad, mida nad ootavad,
mida nad on juba õppinud ja millised on järgmised sammud nende arengus.

Nii pakub õuesõppe tegevuste juhtkond noortele asjakohaseid tegevusi
keskkonnas, mis pakub neile huvi, pakub väljakutseid ja motivatsiooni.
Õuesõppe tegevus pakub õpilastele või osalejatele võimalusi enda ja teiste
edusammude ülevaatamiseks ja hindamiseks ning annab neile nõu ja tuge, et
suunata nende õppimist, kuid annab neile ka aega ise mõelda, reflekteerida ja
teha otsuseid.

Rühma ökosüsteemi edukaks toimimiseks on vaja kasutada tõhusalt aega,
töötajaid, varustust ja vahendeid. Turvalise keskkonna tagamine, võimaldades
samal ajal noortel mõista ja hinnata riske ning kanda seda oskust üle teistesse
eluvaldkondadesse ja omada selget tegevuskava, milles on sätestatud, mida
nad peavad individuaalselt tegema, et realiseerida organisatsiooni visiooni
õuesõppe kohta. See on terve õuesõppe tegevuste grupi ökosüsteemi
juhtimine.

Õuesõppe sotsiaalse struktuuri tasemed
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Miks on oluline, et partnerlussuhted oleksid tõhusad?

Tõhusad sidemed ametiasutuste, koolide, noorteorganisatsioonide ja
tegevusklubide vahel võimaldavad noortel kasutada oma kogemusi ja õppimist
erinevates keskkondades maksimaalselt ära, tunda end klubi keskkonnas
mugavalt ja selle tulemusena on tõenäolisem, et nad jätkavad tegevust pärast
koolist lahkumist või proovivad uusi tegevusi erinevates uutes ja väljakutseid
pakkuvates välitingimustes.

Kui on olemas selge seos koolis, noorteteenistuses või tegevusklubis
pakutavate õppimisvõimaluste vahel, saavad õpilased ja noored sellest kõige
rohkem kasu. Koolid ja klubid, mis teevad tihedat koostööd, pakuvad parimaid
võimalusi edasiliikumiseks ja saavutuste saavutamiseks. Tõhusad sidemed
koolide ja keskuste vahel võimaldavad noortel tunda end hästi koolist eemal ja
tulla valmis õppima uues keskkonnas, jätkata koolis alustatud tegevusi ja
proovida uusi tegevusi uutes ja väljakutseid pakkuvates välitingimustes,
seostada keskuses saadud kogemusi oma tööga koolis. Noored teevad
õuesõppe keskuste kursustel kõige rohkem edusamme ja saavutusi, kui koolid
ja keskused teevad tihedat koostööd ning kui keskustes ja koolides toimuva
õpetamise ja õppimise vahel on selge seos.

Mis teeb sideme tõhusaks?

Kui ametiasutused, koolid, noorteorganisatsioonid ja huviklubid teevad head
koostööd, räägivad nad omavahel ja austavad üksteise panust, edendavad
üksteise tegevust, pakuvad võimalusi kõigile noortele. Sõltumata nende
taustast on neil ühine lähenemine noortega töötamisel ja sarnased ootused
noortele. Samuti on asutustel ühine lähenemine vanemate kaasamisele ja
nendega suhtlemisele.

Tõend tõhusast sidemest ja suurepärasest grupi ökosüsteemi juhtimisest:
- Koostöö õpetamise ja treeneritöö oskusteabe arendamisel,
- Rajatiste, seadmete ja ressursside jagamine,
- mõista raamistikku, milles teine partner tegutseb (näiteks kohalike

omavalitsuste õuesõppe nõustajate ja riiklike juhtorganite rollid ja
kohustused).

Kui koolid või noorsootöötajad ja õuesõppeasutused teevad head koostööd,
austavad nad üksteise hariduslikke eesmärke ja meetodeid. Samuti on nad
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valmis kohanema, et luua kursuse jaoks ühised eesmärgid. Asutused püüavad
pakkuda kõigile noortele osalemisvõimalusi, sõltumata nende taustast,
kehtestades ühise lähenemisviisi noortega töötamiseks ja kokkulepitud
ootused, jagades ühist lähenemisviisi lapsevanemate kaasamiseks ja
teavitamiseks.

Veel üks hea ja tulemuslik seos, mis tuleneb rühma ökosüsteemist, on
õpetajate ja klubide ning välitingimustes tegutsevate keskuste töötajate
koostöö, kes külastavad üksteist, jagades kogemusi ja teadmisi.

Kui koolid, keskused, noorteorganisatsioonid ja tegevusklubid teevad head
koostööd, saavad noored aru, kuidas nende kogemused koolis ja väljaspool
kooli täiendavad üksteist, ning suudavad erinevates keskkondades
enesekindlalt tegutseda. Nii õpetaja kui ka õpilaste jaoks on hea, kui nad
tunnevad end mugavalt töötades erineva taustaga ning erineva vanuse ja
võimetega inimestega. Õpilased ja noored saavad arendada oma oskusi uutes
ja keerulistes olukordades. Nad suudavad tasakaalustada oma pühendumist ja
osalemist oma koolis, noortegrupis või tegevusklubis ning kanda oma õpitut
üle eri keskkondade vahel ja oma igapäevaelus.

Ühenduse ja vanemate kaasamine

Teadmine, millised ressursid on kogukonnas olemas, ja nende maksimaalne
kasutamine on otsustava tähtsusega võimaluste ja valikute puhul, mis
võimaldavad õppijaid regulaarselt koolist välja viia. Kogukonnas töötavate laste
ja noorte kohalolek tõstab kooli profiili ja soodustab positiivset
suhtlemisspiraali.

Praktikuna käige oma kohalikus kogukonnas jalutamas ja õppige tundma, kes
seal elavad ja töötavad. Avastage enda jaoks haljasalad ja piirkonna potentsiaal
õppekava rikastamiseks. Looge andmebaas vanemate ja kohalike inimeste
huvide, oskuste, kirgede ja elukutsete kohta. Väga sageli on inimesed
vabatahtlikud või aitavad projektis, kui neid otse küsitakse. Kaasake sellesse
ka personal. Kasutage lapsevanemaid ja teisi vabatahtlikke, et maksimeerida
teie kogukonnas olemasolevaid õuesõppe võimalusi. Võtke arvesse ajaloolisi
seltse, muuseume ja ühiskondlikke organisatsioone, millel võib olla liikmeid või
vabatahtlikke. Lepige eelnevalt kokku ootused ja mis tahes osalemise eesmärk
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ning ärge unustage, et järgite kooli või kohaliku omavalitsuse juhiseid
vabatahtlike kohta. Küsige nõu lastevanemate nõukogult ja teistelt
lastevanemate juhitud organitelt koolis. Sageli on need organid valmis ja
võimelised looma sidemeid ja hõlbustama ühendusi kogukonnas.

Näiteid kogukonnatööst väljaspool:
- Hoolitsemine erilise koha või kogukonna osa eest, nt lähedalasuva aia või
metsa eest, kus loodusvarasid jälgitakse ja hooldatakse,
- Kogukonna kultuurile kaasa aitamine, osaledes kohalikel üritustel, näiteks
kunstifestivalidel,
- Ettevõtlustegevus, mis hõlmab kogukonna uurimist või kogukonnas olemist,
näiteks müügikioski pidamine kohalikul taluturul või kogukonnaürituse
korraldamine, näiteks aiapidu,
- Kodanikukohustuste täitmine, näiteks prügikoristus, rannapuhastus,
looduskaitsetööd või puude istutamine.

Kohalik kogukond on sotsiaalseid, kultuurilisi, ajaloolisi ja keskkonnaalaseid
õppimisvõimalusi pakkuv sisukas ja asjakohane allikas. Kogukond saab toetada
ja parandada laste ja noorte kogemusi. Samuti saavad õppijad aktiivselt kaasa
aidata sellele, et kool või keskus oleks kogukonna hinnatud osa. See võib
aidata üksikisikutel ja perekondadel arendada kuuluvuse ja omandiõiguse
tunnet, mis võib kõigile anda jõudu. Koolid vajavad kogukondi ja kogukonnad
vajavad koole.

Vanemate ja hooldajate kaasamine

Oluline on teavitada lapsevanemaid ja hooldajaid, et ka nemad teaksid, mida
oodata ja mida nende lapsed peavad õuesõppe tegevuste ajal kaasa võtma.
Vanemad ja hooldajad suhtuvad õuesõppesse üldiselt positiivselt. Oluline on
jagada vanematega õuesõppe eeliseid ning arutada muret ja praktilisi küsimusi
seoses sellega, et lapsed veedavad aega õues aastaringselt ja erinevate
ilmastikuolude korral. Luua võimalused vanemate kaasamiseks. Näiteks:

- Arutelu ja ideede ning plaanide jagamine välitegevuste kohta
lapsevanematega tavapäraste sidekanalite kaudu,

- Kutsuge lapsevanemaid abistama õues toimuvatel tegevustel,
- Konsulteerida ja kaasata lapsevanemaid, lastevanemate nõukogu ja

lastevanemate vanematekogu kõigisse kooli territooriumi
parendustöödesse ja õppekava raames pakutavatesse
õppimisvõimalustesse väljaspool kooli territooriumi,
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- korraldada lapsevanemate töötuba või lisada õuesõppe tund, kui lapsed
esimest korda koolis alustavad,

- pakkuda kodutööna huvitavaid ja sisukaid tegevusi õues.

IT-tugi

Tehnoloogia on muutunud lahutamatuks osaks igas inimelu segmendis. Ei ole
sellist haru, kus tehnoloogia ja IT-tugi oleks mööda läinud. See on osa ka
Õuesõppe tegevustest.

Õuesõppe tegevuste juhtimise eri etappides kasutatakse erinevat tüüpi IT-tuge.
Alustame IT-toest, mida on vaja kõigi asutuste, näiteks koolide,

vabaõhukeskuste, klubide, noortekeskuste ja valitsuse ühendamiseks. Nad
peavad säilitama ja jagama õpilaste, osalejate, noorte andmeid nende
isikuandmete, saavutuste ja muude omaduste kohta. See on terve võrgustik,
IT-infrastruktuur, mille puudumisel oleks kõik palju raskem või isegi võimatu.

Teine segment on see, et tehnoloogia ja IT-tugi on vajalik õpilaste soorituste ja
terviseanalüüside arendamiseks, jälgimiseks ja analüüsimiseks, nende piiride
saavutamiseks ja parimate tulemuste saavutamiseks.

Sõltuvalt sellest, millisest välitegevusest me räägime, peavad rajatised ja
asutused pakkuma head ja kvaliteetset IT-tuge. Kui me räägime
orienteerumisest, rajajooksust, jooksmisest, peavad asutused pakkuma
GPS-seadmeid, rakendusi marsruutide salvestamiseks, tempo analüüsimiseks.
Teine näide on, et ükskõik, mis liiki tegevusega on tegemist, on vaja IT-tuge, et
registreerida kõik võistlejad, osalejad või õpilased.
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Igas õuesõppe tegevuses võib IT-tugi vajalik olla, kuid vaatamata vajadusele
tahavad inimesed, eriti õpilased, kasutada seda pigem meelelahutuseks ja
lihtsalt lõbuks.
Digitaalne tehnoloogia võib olla oluline aspekt mis tahes õuesõppe tegevuses.
Olgu see siis planeerimine, kirjade fotokopeerimine, fotode tegemine väljasõidu
ajal või oma kogemuste jagamine teistega, tehnoloogia on abivahend ja õigesti
kasutatuna võib anda õuesõppele märkimisväärset lisaväärtust.

Kui me räägime õuesõppe tegevustest, võime mainida, et me kasutame IT- või
digitaaltehnoloogiat järgmistes olukordades:

- Enne õue minekut (planeerimine),
- Kui väljaspool
- Väljakogemuste jagamine (hindamine).

Enne õue minekut (planeerimine)
Internet on muutnud õuesõppe tegevuste korralduse ja planeerimise
revolutsiooniliselt. Paljud koolid ja keskused on loonud õuesõppe võimalusi.
Näiteks Šotimaal on koolid ja asutused koostanud interaktiivsed kaardid, mis
pakuvad otsinguga andmebaasi kohtadest, mida koolid ja keskused saavad
külastada kogu Šotimaal, ning VisitWoods veebisait aitab leida kohalikke
metsamaad.

Google Earth'i, Google Mapsi, Big Mapsi ja paljude teiste sarnaste veebisaitide
satelliidipildid annavad suurepärase võimaluse piirkonda enne külastust
uurida. Need vahendid aitavad lastel mõista ka seda, kus piirkond asub nende
elukoha ja varem külastatud kohtade suhtes. Satelliidipiltide ja virtuaalsete
gloobuste kasutamine enne külastust võib aidata siduda ka teisi õppekava
aspekte. Google Earth'i joonlaua ja kompassi kasutamine parandab kauguse,
suuna ja orienteerumise põhioskusi.

Digitaalse kaardistamise potentsiaal teabe jagamiseks areneb tõenäoliselt
kiiresti koos selle potentsiaaliga haridusvahendina, eriti õuesõppe tegevustes.

Olles väljas
Enamik inimesi teeb tänapäeval palju digipilte ja iga pilt õuesõppekogemusest
on tõenäoliselt meeldejääv. Trikk on julgustada õpilasi tegema kvaliteetseid
digipilte, mis jäädvustavad kogemuse või teekonna ilu, meeleolu ja isikupära.
Internetis on jällegi palju nõuandeid ja nippe, kuidas aidata lastel teha häid
digifotosid. Pidage meeles, et fotod aitavad tõendada ka laste õppimist. Kui
see on õigesti korraldatud ja aega võimaldab, on võimalik teha terve rühmaga
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palju pilte ja seejärel kodus digitaalselt rekonstrueerida kohti
kolmemõõtmeliselt. Sellised veebiteenused nagu Microsofti Photosynth on
selleks kasulikud vahendid. Korduvkaameratel on õuesõppes oma koht. Need
on odavad ja neid on lihtne kasutada liivas, lumes või mustuses. Veekindlad
versioonid võimaldavad jäädvustada neid märga hetki, mis muidu võivad jääda
vahele.

Pildid ei ole ainus asi, mida tuleks õuesõppekogemusest kaasa võtta.
Elektroonilisi helisalvestusseadmeid saab kasutada ka mälestuste ja helide
jäädvustamiseks külastatavast kohast. Helisalvestid ei pea olema kallid.
Enamik mobiiltelefone omab ka helisalvestit ja kui teil on signaal, võimaldavad
mitmesugused rakendused, helide või häälte geopunktis registreerimist
välitingimustest veebipõhisele digitaalsele kaardile. Seda saab kasutada koju
naastes või vaatlejate jaoks, et jälgida rühma liikumist.

GPS-seadmeid saab kasutada ka selleks, et kaardistada, kus rühm on käinud,
ja jagada teekonda teistega. Kasutades GPS-kellasid või kasutades GPS-i oma
mobiiltelefonis, saavad õpilased salvestada andmeid oma tegevuse kohta
kõndimise, matkamise, jooksmise või mis tahes tegevuse ajal ja nad saavad
sellest piirkonna kohta teavet, teha analüüse või lihtsalt talletada.
Tehnoloogia kasutamine, nagu mõned eespool mainitud näited, võib anda
õppijatele õues saadud kogemustele täiendavat eesmärki ja aidata kaasa
reflektsiooniprotsessidele, mis toimuvad siseruumides.

Väljakogemuste jagamine (hindamine)
Mõelge interneti "www" kui World Wide Wall ekraanile. Digitaalsed vahendid
võimaldavad õppijatel jagada oma õuesõppekogemusi autentse publikuga.
Rühmad saavad oma kogemusi veebis kirja panna ja neid erinevate
avaldamismeetodite abil jagada. Teise võimalusena võivad õppijate rühmad
teha koostööd, et dokumenteerida oma mõtteid ja tundeid, kasutades
vahendeid ühisdokumentide loomiseks ja redigeerimiseks.

Fotosid saab üles laadida fotode jagamise veebisaitidele ning kogutud heli- või
videosisu saab redigeerida, täiendada ja arendada audio- või video
taskuhäälinguteks.

Salvestatud GPS-aktiivsust saab üles laadida ka paljudele veebisaitidele, kus
teised saavad õppida, analüüsida ja saada aimu, kuhu minna või mida tulevikus
teha.
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Oluline on, et jagades oma kogemusi õues, innustavad praktikud ja õppijad
teisi inimesi usaldama, samuti annavad nad nõu, inspiratsiooni ja ideid
edasiseks õppimiseks õues.
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Sissejuhatus

Õuesõppetegevus on kontseptsioon, mis rõhutab õpilaste ja loodusvarade
vahelisi suhteid.

Tänapäeval on hariduse üks tähtsamaid eesmärke arendada kasulikke
ühiskonnaliikmeid. See kehtib ainult siis, kui inimene on sotsiaalselt ja
psühholoogiliselt arenenud. See on võimalik, kui korraldada tegevusi, milles
õpilased saavad harjutada rühmas ühtekuuluvust, koostööd, austust,
enesehinnangut, enesedistsipliini ning teiste ja nende heaolu eest
hoolitsemist. Välitegevused võivad olla täiuslik vastus sellele sotsiaalsele
vajadusele.

Esimese kogemusliku õuesõppe kooli rajaja oli Kurt Hahn 1941. aastal, mis
tulenes kaasaegse ühiskonna vajadusest ja oli reaktsiooniks kaasaegse
tehnoloogia väärkasutamisele ja arengule. Loovuse, praktiliste pädevuste,
enesehinnangu, enesedistsipliini, inimestevahelise kaastunde ja ka
kujutlusvõime puudumise, füüsilise seisundi halvenemise on toonud kaasa
selle uut tüüpi kasvatuse. See oli loodud nii noorte kehale kui ka vaimule, ning
nüüd on sellel koolides teistsugune tähendus, milleks on pakkuda osalejatele
võimalust areneda ja saavutada oma maksimaalne potentsiaal ning pärast
seda aidata ka teistel sama teha. See põhineb väljakutsetel, erinevatel
ülesannetel ning arendab uuenduslikku uudishimu ja võitmatut tahet, visadust
ja kaastunnet.

Õuesõppe tegevusega seotud lapsed kasutavad oma meeli, lihaseid ja ajusid
ning naudivad loodust, kuid õpivad ka kogu protsessi käigus. Õuesõppes
õppimine on suhete loomine.

Ressursside haldamine

Mis on ressursside juhtimine?

Ressursside haldamine on ressursside eraldamine või olemasolevate
loodusvarade kasutamine, et saavutada parimad loodustegevused. Hea
ressursihaldus õigel ajal õigele tegevusele annab parima tulemuse.

Õuesõppe tegevuste puhul tuleb ressursse käsitleda piisavalt laialt, et hõlmata
raamatuid, filme, ideid, materjale, samuti koolihoove, linnaparki, metsa- ja
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mägiteid, piknikuradasid, laagriplatse, metsateid, avalikke ja eraviisilisi vaba aja
veetmise keskusi jne.

Vahendid ja tehnikad ressursside haldamiseks

Õueklassi juhtimine on eduka kooli õuesõppeprogrammi lahutamatu osa.
Paljud õpetajad leiavad, et õpilaste suure energia ja õues esinevate häirivate
tegurite tõttu on raske oma klassidega õues töötada. Kui me suudame aga
suunata õpilase energia ja entusiasmi sihipärase õppetegevuse suunas ning
kasutada "häirivaid tegureid" - näiteks ämblikuvõrke, linnukõnesid, läheduses
toimuva tegevuse müra - õppevahenditena, siis muutub tegevuspaik
erakordselt tõhusaks ja põnevaks õppimisruumiks. Õpetajad peavad leidma
uusi viise õpilaste motiveerimiseks ja mõistete näitamiseks ning pakkuma
õpilastele rohkelt võimalusi looduse uurimiseks, mitmes akadeemilises
valdkonnas õpitud oskuste rakendamiseks, tervisliku eluviisi rõõmude
avastamiseks ja koostööks.
Pedagoogid on määratlenud järgmised juhtimisstrateegiad, et muuta õuesõpe
tõhusaks ja nauditavaks.

Tegevuspaik on ainulaadne õpikeskkond, mille tegevused on tavaliselt
struktureeritumad kui vaheaeg, kuid sageli ka füüsilisemad ja avatumad kui
klassiruumis toimuv. Selleks, et anda sellele uuele õpikeskkonnale tooni:
- Kujundage tegevus nii, et õpilastel oleks lihtne reegleid järgida.
- Tegevusega seotud juhiseid andes kasutage keelt, mis peegeldab eesmärke,
mida soovite saavutada,
- Looge ja järgige etteaimatavat rutiini, näiteks alustage iga tundi ringis
kogunemisega, et rääkida päeva põhiideest ja tegevustest ning vaadata üle
käitumisootused.
- Anda õpilastele rohkelt võimalusi kasutada vahendeid, millega nad saavad
hakkama.
- Otsige võimalusi, et pakkuda õpilastele valikuvõimalusi.

Ressursside haldamise tähtsus
● Planeerimine ja ajaplaneerimine - arusaamine, millised ressursid on

saadaval ja millal;
● Ressursside kasutamine - teadmine, kus inimesed või muud ressursid on

juba seotud ja kas need eraldised on asjakohased;
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● Ressursi mahutavus - ressursi tegeliku mahutavuse mõistmine, selle
piiride tundmine;

● Ressursside prioritiseerimine ja eraldamine - nende prioriteetsete
algatuste kindlaksmääramine, mis vajavad kõige rohkem tähelepanu ja
võimaluse korral erioskusi.

● Olemasolevad ja nõutavad oskused kaasatud inimestel - Iga õpilase
oskuste hindamine ja kas on vaja lisada täiendavaid oskusi (või õpilasi)

Riskide vähendamiseks on võimalik varakult märgata võimalikke
ressursikonflikte, et reageerida paremini, tavaliselt ressursside
ümberorienteerimise teel.
Kiiresti arenevas ja kõrgtehnoloogiseeritud noorte maailmas on õues toimuva
tegevuse atraktiivsuse säilitamiseks hädavajalik hallata asjakohaseid ressursse.
Selleks saavad rühmajuhid tulemusi saavutada ainult siis, kui neile on antud
õiged vahendid ja protsess, mida järgida.
Ressursside haldamine nõuab ka ajakavade ja tähtaegade hoolikat
kontrollimist. Oluline on viia kõik need elemendid kokku välitegevuse
eesmärkidega.

Ressursside juhtimise eelised

Õpetajad ei keskendu ainult sellele, mis on klassiruumis olemas, vaid vaatavad
ka lähedalasuvat keskkonda, mis võiks nende õpilastele nii akadeemiliselt kui
ka käitumuslikult kasulik olla. Lund ja Gaigher (viidatud Palavan, Cicek ja
Atabay, 2016) väidavad, et õuesõpe on määratletud kui kõigi meelte kaudu
toimuva kogemusliku õppimise meetod, mis toimub looduskeskkonnaga
kokkupuutumise kaudu ja annab õpilastele rohkem võimalusi, millest õppida.
Õues õppimine on õpilastele autentne kogemus, mis võimaldab neil avastada
ja uurida maailma väljaspool klassiruumi (Bourne, 2000; Lieberman & Hoody,
1998; Louv, 2008; Sobel, 2005). Selles uuringus leiti, et õues õppimine võib olla
kasulik mitte ainult õpilastele, vaid ka õpetajatele. Loodus on kõigile
kättesaadav ja juurdepääsetav, et õppida ja hinnata.

Paljudel lastel on raske istuda paigal ja/või kuulata, kui nad viibivad piiratud
ruumis, näiteks klassiruumis. Väljakule viies pakub see õpilastele ainulaadselt
rikkalikku konteksti, mis võimaldab neil õppida, pakub neile liikumist,
stimuleerib neid ja köidab nende tähelepanu, nii et nad saavad keskenduda
õppimisele. Kui õpilased on rohkem keskendunud, on vähem tõenäoline, et nad
põhjustavad häirivat käitumist. Käitumistel võib olla doominoefekt. Neid võib
vallandada akadeemilise huvi, stiimulite ja enesekindluse puudumine, mis
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omakorda võib mõjutada nende motivatsiooni õppida ja ülesannete täitmisel
püsida. Väljaku kasutamine erinevate õpikogemuste saamiseks võib oluliselt
mõjutada neid õpilasi, kellel on raskusi klassiruumi tingimustes. See võib
suurendada õpilaste õpimotivatsiooni ja suurendada enesekindlust, mis
omakorda võib parandada õpilaste käitumist. James ja Williams (2017)
väidavad, et need praktilised kogemused loodusega annavad lastele, kellel on
erinevad õppimisvõimed või kellel võivad olla käitumisraskused, võimaluse
kogeda eduelamust.

Ressursside haldamise etapid

Kui olete planeerimisetapis, peate teadma, milliseid konkreetseid ressursse on
vaja väliürituse läbiviimiseks ja edukaks läbiviimiseks. Ressursivajaduse,
sealhulgas inimeste/oskuste ja eelarve kindlaksmääramine on ressursside
juhtimise esimene etapp.

Teises etapis mobiliseeritakse meeskond ja muud vahendid, mis on kaasatud
tegevuse arendamisse, võttes arvesse igaühe olemasolevaid eri oskusi. Kui te
leiate, et teil puudub teatud ressurss, tuleb teha otsus, et tegevus ei langeks
mahajäämuse valdkonda. Selles etapis tuleb eraldada kõik vajalikud ressursid.
Ressursside juhtimise järgmine etapp on koondatud ressursside juhtimine, mis
hõlmab rollide ja vastutuse selget määratlemist ja edastamist kaasatud
õpilaste vahel.
Ressursside haldamise viimane etapp on ressursside järelevalve nende
edenemise, kasulikkuse ja tõhususe üle, et saavutada nende oodatav panus.

Peamised väljakutsed

Peamised ressursside haldamisega seotud probleemid võivad olla järgmised:
● Uute taotluste haldamine ja prioriteetide seadmine tegevuste käigus ning

asjakohaste ootuste seadmine peamiste sidusrühmadega;
● Mõistmine, milliseid oskusi on vaja, ootused igale ressursile;
● Tagada, et olemasolevad ressursid on töökorras ja sobivad oma

otstarbeks;
● optimeerida ajakava, kui sobivad ressursid on kättesaadavad.

Inimressursi juhtimine on ehk kõige olulisem osa keerukate välitegevuste
korraldamise protsessist, sest ilma inimesteta, kes suudavad täita lihtsaid
ülesandeid, on peaaegu võimatu teha mingeid tegevusi edukalt.
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Õuesõppe üks peamisi eesmärke on tagada osalejate sotsiaalsete suhete
arendamine, seega peaksid õpilased olema koolitatud ja kaasatud nendesse
tegevustesse.
Paremate tulemuste saavutamiseks võivad nad aga sõltuvalt välitegevuse
keerukusest vajada arvuteid, elektroonilisi seadmeid, tarkvara,
ajaarvestussüsteeme, logistilisi vahendeid ja transporti.

Näiteks orienteerumisspordiürituse korraldamine ja juhtimine võib olla väga
keeruline töö. Mõnikord on kõrvalülesandeid (parkimine, muusika/video,
meedia, toidu- ja joogiteenused) keerulisem hallata kui põhieesmärki ja te
peate suutma kõiki aspekte kontrolli all hoida. Siiski võib põhieesmärgile
keskendumise kaotamine põhjustada seda, et võistlejatel on võistluse ajal
metsas halvad kogemused (valesti paigutatud kontroll, halb kaardistus jne),
mis muudab kõik muud pingutused ebaoluliseks.

Ressursside juhtimine orienteerumises

Õuesõppe tegevuste juhtimise alused annavad teadmisi põhinõuetest, mis on
vajalikud selleks, et olla õuesõppe tegevuste juht - tänapäeval, mil õuesõpe
pakub palju rohkem õpilastele huvi ja haridusasutused toetavad seda.

Ressursside haldamise mõistmine õuesõppe valdkonnas annab
orienteerumisorienteerumise tippsportlastele digitaalsed, pedagoogilised ja
juhtimisoskused, mis on vajalikud tulevase karjääri jaoks pärast sportimist,
näiteks õuesõppe tegevuste korraldajana või sporditehnoloogiasektori
kutsealal.

Kõrgelt hinnatud spordiürituste korraldamisel on üks olulisemaid samme
planeerida ja valmistada võimalikult palju ette enne võistluspäeva.

Oluline on, et kõikvõimalike olukordade jaoks oleksid hästi ettevalmistatud
stsenaariumid, nii et vajaduse korral saaks rakendada uut plaani, ilma kiirete
strateegiate improviseerimiseta. Öeldakse, et hea võistluspäev on see, kui
võistlusjuht suudab seda nautida nagu pealtvaataja. Selleks tuleb kõik
võimalikult hästi üles seada ja omada oma ülesannete jaoks spetsialiseerunud
inimesi.

Briti Orienteerumisliit koostas väga keerulise juhendi, mida võiks hästi
kasutada orienteerumisvõistluste ettevalmistamisel (1).
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Austraalia klubi ACT koostas ka täieliku juhendi, mida võiks kasutada
orienteerumisvõistluste ettevalmistamisel (2).
Samuti on väga kasulik koostada kontrollnimekirjad pärast üritust, et juhid
saaksid veenduda, et kõik ülesanded on täidetud, ja saada tagasisidet
tulevaste ürituste jaoks. Briti Orienteerumisliit avaldas ka nimekirja nendest
vahetutest ülesannetest pärast iga orienteerumisvõistlust (3).

Aja ja ruumi haldamine

Ruumi roll vabaõhutegevuste läbiviimisel

Õuesõpe pakub erinevate keskkondade kaudu, kus see toimub, suurt
hariduslikku ja meelelahutuslikku kasu, aidates kaasa inimese harmoonilisele
arengule. Paljud usuvad, et ainus koht, kus õuesõpe saab toimuda, on loodus.
See pakub kõige mitmekesisemaid materjale ja loodusvarasid, mis on kõigile
kättesaadavad, kuid lisaks looduskeskkonnale kasutab õuesõpe ka teisi
väliskeskkondi, mis on pakutavate haridusressursside poolest sama
mitmekesised ja rikkalikud.

Kõige lihtsam ja käepärasem õuesõppe vorm võib toimuda õpilasaladel,
koolihoovides. Üldjuhul väidavad õpetajad, et neil ei ole aega ega vahendeid, et
viia lapsi väga kaugele koolist, kus nad õpetavad, ja samal ajal on logistika
didaktiliste materjalide jaoks lihtne kooli piirides, nii et see on selles osas
parim variant. Samuti ei peaks kooliasutusele kirjutama eritaotlusi või
erinevaid lapsevanemate poolt allkirjastatud lehte, mille kaudu õpetaja palub
õppetöö ajal asutusest lahkuda. Nende ruumide kasutamise puuduseks on
mitmesuguste looduslike ressursside või spetsiaalsete õuesõppe vahendite
puudumine, mida võiks selles osas kasutada.

Teine sobiv keskkond õuesõppe tegevuseks võivad olla avalikud avatud alad,
mida haldavad ametiasutused või eraõiguslikud üksused alates
tööstusobjektidest kuni ajalooliste paikadeni, küladest linnadeni, kohalikes või
rahvusparkides, elamused linnas või kodulinnas, aga ka ekspeditsioonid
teistesse riikidesse, mis pakuvad rikkalikult ressursse, õppevahendeid, mis
ootavad avastamist. Need ruumid pakuvad mitmesuguseid haridusressursse,
mida saab hõlpsasti kasutada õuesõppe tegevustes. Need on ka hea võimalus
teadvustada õpilastele ruumi, milles nad sotsiaalselt arenevad. Linnas või
maapiirkonnas läbiviidavad õuesõppe tegevused kujutavad endast silda
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kooliasutuse ja ühiskonna vahel. Üheks eeliseks on see, et ühiskonna liikmed
saavad jälgida õpetajate jõupingutusi, et aktiivselt osaleda õppeprotsessis,
samuti õpilaste sotsiaalset tegevust. Suurim eelis on see, et selle lähenemise
kaudu saab ühendada kõige erinevamaid erialasid. Võib kasutada kaarte,
labürinte ja muid orienteerumisega seotud tegevusi, erinevaid funktsioone
saab kasutada ajaloo, kunsti või arhitektuuri või geograafia õppimiseks. Samuti
saavad õpilased hõlpsasti õppida füüsikat, kasutades välitingimuste
mitmekesisust, või geomeetriat, kasutades rakenduslikke lähenemisviise ja
praktilisi näiteid. võrrelda erinevaid geomeetrilisi vorme, mis on tuvastatud
sotsiaal-kultuurilises keskkonnas.

Uued koolitused leiavad oma koha ka linnaruumis, sest linnade pakutavate
mitmekesiste ressursside kaudu saavad õpilased hõlpsasti õppida toitumis- ja
tervisekasvatust. Nii toitumisõpetus kui ka erinevad distsipliinid, mis lähtuvad
õpilaste tervisest, on tänapäeval muutunud põhiliseks, sest rasvumise ja
noorte vahelise stressi probleem on muutunud olulisemaks kui kunagi varem,
eriti nüüd, kui meedia ja turg ei pruugi propageerida tervislikke
toitumisharjumusi.

Hariduse kaudu valmistatakse inimest ette selles mõttes, et ta on elujõuline ka
ühiskondlikus elus, andes selles suunas suure panuse.

Väliskeskkond ehk koht, kus õues toimuvad tegevused, peab olema
korraldatud ja valitud nii, et selle kasutamine oleks maksimaalne
tõhusus. Õuesõppega seotud tegevuste korraldamisel võib tekkida raskusi
sobiva koha leidmisega. See sõltub sellistest teguritest nagu: osalevate
õpilaste arv, olemasolevate alade suurus, ilmastikuolud, varustuse olemasolu
või looduslike materjalide valimine või mõne neist edendamine, kontekstide või
raamistike loomine, milles need toimuvad.

Vastavalt Šotimaa 2010. aastal välja töötatud õuesõppe tipptasemel
õppekavale (4) on olemas mõned küsimused, mis aitavad selliseid tegevusi
planeerijatel teha õigeid otsuseid kõige sobivama õppimiskoha valikul. Need on
järgmised:
- Milliste kogemuste ja eesmärkidega tegelevad koolid?
- Kes saab anda juhiseid kohalikul ja riiklikul tasandil kättesaadavate kohtade
kohta?
- Milliseid kohti külastavad teised koolid või keskused?
- Millised on need kohad, kuhu on võimalik jalgsi pääseda, nii et õuesõppe
kogemused oleksid jätkusuutlikud ja süstemaatilised?
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- Kas kavandatud õpikontekstid on õpilaste jaoks piisavalt motiveerivad?
- Millised on need ruumid, mida saab kasutada mitu korda, et lisada
õppimisprotsessile olemust?
- Millised on õiged kohad, mida külastada erinevatel aastaaegadel, et
saavutada erinevaid eesmärke?

Peamised aspektid vabaõhutegevuse korraldamisel

Kõige raskem samm õuesõppega seotud tegevusi sisaldava haridusrutiini
kujundamisel on sageli esimene samm, nimelt väljasõit. Korraliku esialgse
planeerimisega saab seda protsessi lihtsustada. Selgitasime välja mõned
praktilised soovitused, kuidas muuta õuesõppe ettevalmistusprotsess
tõhusamaks:

- Õpilastel peaksid olema õues toimuvaks tegevuseks vajalikud riided ja
jalanõud (veekindlast, kuid kergest materjalist, mis võimaldavad vaba
liikumist), mida hoitakse kooli territooriumil, alati käepärast. Vastupidi,
kui õpilased ei saa seda soovi täita, kaotavad nad osa sotsiaalsest
integratsioonist teiste seas.

- Õpilastel peaks olema valmis komplekt kergesti kättesaadavate
vahenditega õues, olles alati valmis lühikesteks väljasõitudeks, isegi kui
otsustatakse järgida spontaanset tegevust õues;

- Õpetajad peaksid algatama lühikesi välitunde enne lõunapausi, enne
õpilaste koju saatmist või hommikul nende saabumisel.

- Paremate tulemuste saavutamiseks peaksime koos klassi õpilastega, kes
võivad osaleda õuesõppes, viima läbi riski ja kasu suhte hindamise, nii et
informeeritud ja kaasatud osalejad saaksid teha paremaid otsuseid
riskijuhtimise režiimi kohta.

- Õuesõppe õppekava tuleks kavandada lühikeseks ja lihtsaks, et õpilased
harjuksid järkjärgulise ja lihtsa tööga õues. Mõne kava koostamine
õuesõppe tegevuste sarja jaoks, mis on otseselt seotud klassis tehtava
tööga, milles osalevad ka õpilased, peaks hoidma neid tegevusi neile
sõbralikumana;

- Algajaile kavandatakse välitegevusi, kasutades erinevaid suhtlus- või
tutvumismänge, mis viiakse läbi looduses. Hiljem, kui õpilased on uue
keskkonnaga harjunud, võivad neile tegevustele järgneda õppetegevused.

Õuesõpe, mida rakendatakse nõuetekohaselt, suurendab sellega seotud
tegevuste käigus kasutatavate seadmete ja vahendite väärtust ning muudab
need didaktilisteks vahenditeks, mis teenivad täpselt määratletud hariduslikku
eesmärki ja motiveerivad kavandatud eesmärkide saavutamist.
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Tegevuste ettevalmistamisel peab hea juht nägema ette kogu nende hetkede
kulgu, millest õpiprotsess kujuneb. Arvesse tuleb võtta taotletava õppekava
sisu, eesmärke, eesmärke, võimalikke piiranguid, valitud väliskeskkonna
pakkumist, aga ka osalejate vajadusi. Enamik materjale on juba valitud
väliskeskkonnas olemas ja hea korraldaja otsustab neid täiendada, kasutades
muid eelnevalt ettevalmistatud vahendeid.

Õuesõppega seotud tegevuste raames võib õpilastel isegi paluda ise hallata või
isegi valida vahendeid, mida nad vajavad ülesannete täitmiseks. Eeldatavasti
tunnevad nad end esialgu ülekoormatuna, eitades looduses kõike, mida nad
arvavad vajavat, kuid protsessi käigus, olles pandud olukorda, kus neil ei ole
kõike, mida pedagoog pakub, võivad nad äratada oma loovuse ja leida
huvitavaid seoseid.

Seega peaks õpilastel olema vabadus viia erinevaid seadmeid siseruumidest
välisruumi, et viia õppeprotsess lõpule nii, nagu nad seda vajalikuks peavad.
Füüsilise keskkonna planeerimise keskmes peab olema tagatud piisavate
vahendite olemasolu osalejate käeulatuses, eriti kui osalejaid on oodatust
rohkem. McLean näitas ühes oma uuringus, et õppevahendite puudumine toob
sageli kaasa konfliktid rühmaliikmete vahel või isegi mõne grupi ebaotstarbeka
tegevuse (5). Tavaliselt on õuesõppe puhul vaja iga tegevuse jaoks vajalike
materjalide loetelu, et kõigil osalejatel oleks ülevaade sellest, mida tegevus
hõlmab. See ei tähenda, et materjalide loetelu on lõplik, kuid soovitav on
täiendada pakutud materjale teiste, osalejate poolt kohapeal leitud
materjalidega.

Aja planeerimine õuesõppes

Põhimõtteliselt ei ole ajajuhtimine tegelikult üldse ajajuhtimine - see on
iseenda juhtimine. Meil kõigil on iga päev ühepalju 24 tundi, kuid see, kui hästi
me neid kasutame, sõltub täielikult meist endist.

Parimad ajajuhtimistehnikad parandavad teie tööviise, et aidata juhtida
tähelepanu kõrvalejuhtivatelt asjaoludelt eemale ja lukustada teie
keskendumisvõime. Kuigi neid on internetis palju, on siin viis
ajajuhtimistehnikat - ja nendega seotud vahendeid - mis teevad kõige
suuremaid muudatusi.
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Aeg on määravaks piiranguks. Kõik peab olema planeeritud vastavalt
kindlaksmääratud ajale ja iga õppeprotsessis osalev liige peab tänapäeva
hariduskeskkonnas toime tulema iga päeva kiire tempoga. Samuti peavad
õpilased jagama oma aega nii, et neil õnnestuks täita kõik eesmärgid, mis nad
on seadnud, samuti neile, kes on kurnatud distsipliinide raskuse all, mida nad
peavad läbima pärast kindlat ajakava.

Mõne lapse jaoks on isegi pausid planeeritud sekundi kaupa ja kellahelina
kõlades algab taas sama protsess, kus õpilastel palutakse keskenduda ja
töötada aja vastu. See tsükkel kordub lõputult, eriti kui nad kombineerivad
kooliväliseid tunde, kus nad peavad saavutama kõrgeid tulemusi. Iga õpetaja
peab õppetöö korraldamisel neid asjaolusid arvesse võtma, sest igas
vanuseastmes on õppetööks eraldatud mitu ajakava kategooriat.

Seega peaks õuesõpe sobima sellisesse fikseeritud ja jäika ajakavasse. Kuna
õuesõpetus on mõnes maailma haridussüsteemis juba õppekavana olemas,
peavad õppeasutused, kes soovivad seda õpilaste igapäevaelus rakendada,
kohandama sisu ja tunniplaane nii, et õuesõppe tegevused leiaksid oma koha
laste hariduses. Õpilased vajavad paindlikku lähenemist tunniplaanile, kus on
võimalikult vähe katkestusi õpetajate, esilekerkivate sündmuste või
ajapiirangute tõttu. Sageli katkestatud tegevustes osalemine kutsub esile
võimetuse keskenduda ülesannetele.

Samuti tuleks arvestada, et osalevatel õpilastel, kellel ei ole ajapuudust,
õnnestub mitte ainult alustada alustatud tegevust, vaid ületada tekkinud
takistused, lisada taotletavatele eesmärkidele rohkem väärtust, täiendada neid
uute ideede, loovuse ja uuenduslikkusega. Välitegevusi ei saa hõlpsasti tundide
kaupa jaotada, tegevus võiks olla järjepidev, ilma et õpilastele lisasurvet
avaldataks. Asjaolu, et õpilased ei pea olema kindlas istumisasendis, pakub
uut ajakäsitlust.

Õuesõppe tegevuste korraldamisel peab iga õpetaja kohandama ajakava nii, et
iga distsipliini sisu leiaks aset läbiviidavas tegevuses. Lapsevanemaid tuleb
eelnevalt teavitada, et nad saaksid valmistuda, kui tegemist on keerukama
tegevusega. Spontaansete tegevuste puhul ei ole vaja palju koolitamist nii
ajaliselt kui ka sisuliselt. Tavaliselt korraldatakse aeg nii, et väljasõit toimub
varakult, soovitavalt päeva esimeses pooles, et õpilastel oleks piisavalt aega
teel, aga ka valitud kohas viibimiseks ja eriti selleks, et õpilased jõuaksid
programmi lõppedes õigel ajal tagasi. Kui välitegevus toimub tavatundide ajal,

105



tuleb vanematele teatada, kui lapsed lahkuvad koolist, olenemata
välitingimustes toimuva tegevuse kestusest.
Kestusena võib õuesõpe koosneda lühikestest tegevustest, mida kasutatakse
20-30 minutit kestvate õpistrateegiatena, või 2-3 tundi kestvatest
komplekssetest tegevustest organiseeritud töötubade vormis, kus püütakse
saavutada kompleksseid eesmärke ja sihtmärke.

Ajajuhtimise tehnikad

Parimad ajajuhtimistehnikad parandavad tööviise, aitavad kontrollida
tähelepanu kõrvalejuhtivaid asjaolusid ja tagavad keskendumise. Võib
määratleda 5 olulist ajajuhtimistehnikat ja nendega seotud vahendeid, kõige
praktilisemal viisil kirjeldades:

1. Olla sihipärane: läbi ülesannete nimekirja pidamise
Ülesannete nimekirja koostamine on üks võimsamaid viise, kuidas saada
tootlikumaks. Parimad ülesannete nimekirjad sisaldavad erinevaid ülesandeid:
kiireid ja kiireloomulisi töid, mida võib täita 10 minutiga, ja suuremaid,
operatiivseid ülesandeid, mis on pooleli.
Kui teil on kindel ülesannete nimekiri, aitab see hoida teadlikke prioriteete
selle kohta, millega te töötate. Selles on tõhusalt kirjas, mida peate täitma -
kõik sellest väljapoole jäävad ülesanded on teisejärgulised - ja kui teie mõtted
eksivad, tuletab kiire pilk loetelule meelde, mida peaksite tegema.

2. Seadke ülesanded tähtsuse järjekorda
Pärast ülesannete nimekirja koostamist parema ajajuhtimise eesmärgil on
järgmine samm ülesannete tähtsuse järjekorda seadmine. See juhatab teid
päeva tegevused tähtsuse järjekorras läbi, tagades, et kõige olulisemad
ülesanded saavad esimesena käsitletud. Prioritiseerimise kasulikkust ei saa
ülehinnata.

3. Keskendumine: tähelepanu kõrvalejuhtivate asjaolude juhtimine
Hoolimata meie parimatest kavatsustest oleme kõik häiritud. Alates
sotsiaalsetest teadetest kuni jutukate kolleegideni on tegelik tegelemine
peaaegu alati raskem, kui see peaks olema.
Arvestades, et pärast katkestust kulub minutid, et keskenduda uuesti,
lisandub meie igapäevaste häirete tootlik kulu kiiresti. Seega on oluline
tõhusalt juhtida tähelepanu kõrvalejuhtivaid tegevusi, et kaitsta voolavust ja
keskendumist.
Kuigi mõningaid häirivaid tegureid on lihtne tuvastada, ei ole paljud inimesed
teadlikud paljudest surveteguritest, mis nende päevi lõhuvad.

4. Olla struktureeritud: organiseerida töö ajaplokkide abil
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Struktureeritud ajakava on tulemuste saavutamise seisukohalt väga oluline.
See aitab kaitsta ruumi töö jaoks ja seab terve surve selle tegelikuks
lõpuleviimiseks. Aja blokeerimine on üks kõige produktiivsemaid viise, sest see
takistab, et üks ülesanne võtaks üle teisi või kogu päeva ning lõpetab
rööprähklevate oskuste nõudmise.
Aja blokeerimine on sisuliselt läbimõeldud lähenemine tähelepanu jagamisele
kogu töö vahel.

5. Eneseteadlikkus: aja jälgimine
Lõppkokkuvõttes ei ole võimalik parandada ajakasutust, ilma et mõistaksite,
kuidas te seda tegelikult kasutate. Aja jälgimine on elementaarne - see annab
ülevaate ja eneseteadlikkuse, et teha tõhusaid muudatusi, tuues esile varjatud
ajakulu, tuues esile ebaefektiivsed protsessid ja tuues välja produktiivsed
mustrid.

Muud mõjutused aja ja ruumi vabaõhuõppe tegevuste juhtimisele

Kõige ettearvamatum osa õuesõppe tegevusest on kahtlemata ilm ja
ilmastikuolud. Seda tuleks pidada normaalseks ja kasutada nii, et õpilased ei
oleks välistegevuses takistatud. Välitegevuseks valitud koha, kuid eelkõige ala
kujunduse puhul tuleb enne tegevusega tegelemist arvestada kõiki võimalikke
muutusi, mis võivad toimuda.

Ebasõbralik keskkond temperatuuri, külma, varju või äärmusliku tuule poolest
võib avaldada negatiivset mõju keskendumisvõime tasemele ja seega mitte viia
õpitulemusteni. Isegi kui õuesõpe toimub kooli lähimas keskkonnas.

Ilmaolud võivad hõlmata väga madalat või kõrget temperatuuri, vihma, tuult või
liigset kuumust. Välitegevus ei nõua seotud tegevuste kasutamise astme osas
mingit jõudu, kuid see tuleb õppimise abivahendina ja klassikalise õppekava
täiendusena.

Välitegevuse korraldaja kontrollib ruumi nii korraldamise ajal kui ka mõned
tunnid enne tegevust, et tagada tegevuse probleemideta läbiviimine.

Tegevuste korraldaja ei saa nõuda osalemist nendel tegevustel, kui
ilmastikuolud ei ole soodsad. Kuid ükskõik kui hea korraldus ka ei oleks, võib
ilm koheselt muutuda. Korraldajate kohustus on olla sellisteks olukordadeks
valmis, omades hästi määratletud varuplaani, et osalevatele noortele ei tekiks
ebamugavusi ja et nad saaksid oma tegevust võimalikult tõhusalt jätkata.
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Esimene samm nende eesmärkide saavutamisel on kaitse kahe äärmusliku
ilmastikutingimuse, külma ja kuumuse eest. Seda saab teha, valmistades ette
paksud riidevarud või päikesekaitsekreemid.

Teine samm võib olla tegevuse jaoks ettenähtud ruumi kaitsmine või varuplaani
koostamine seoses tagasitõmbumisega kaitstud alale. Korraldaja pöörab
tähelepanu aladele, kuhu ta saab vajadusel koos osalejate rühmaga tagasi
tõmbuda. Näiteks võivad õuesõppe varualad sisaldada kolme seina ja katusega
puidust varjualuseid, mida õues toimuvas tegevuses osalejad saavad kasutada
sõltumata ilmastikutingimustest.

Kui linnast väljas on kasutatud metsi, künkaid või tasandikke, ei suuda
õpilased keskenduda ülesandele, vaid võitlevad ilmastikutingimustega, kui
ruum ei paku kaitset liigse ilma eest.

Aja takistuste ületamiseks on parimaks lahenduseks kaetud või kaitstud
tegevusalad, kus õpilased ei pea täielikult loobuma õuesõppetegevusest, vaid
saavad seda teha ilmastikuoludest sõltumata.

Kui õues toimuv õppetegevus on juba planeeritud ja see on palju keerulisem
kui veranda-aladel või kooli ümbruses käimine, tühistatakse see, kuni ohutus
on kõigil tasanditel tagatud.

Rühma/meeskonna juhtimine

Õuesõppe kasutamise peamine eesmärk on saavutada muutusi füüsiliste
võimete, inimestevahelise suhtlemise, suhete tasandil teiste rühmaliikmetega,
iseenda suhtes ja mitte viimasena ka osalejate käitumise suhtes
looduskeskkonna suhtes. Sõltumata õpetatavast sisust on õuesõpe kogu
õppeprotsess, mis toimub loomulikus keskkonnas. See on täienduseks
formaalsele haridustüübile, kuid seda tehakse kõige meeldivamal viisil. See
toetab ka kogu haridust ja õppimist, mida õpilased saavad koolis ja peredes,
kuid seda tehakse kõigi kaasaegsete meetodite abil: meeskonnamängud, vabad
arutelud, rollimängud, näitlemine, praktilised tegevused, rühmameetod,
ajurünnakud, juhtumiuuringud, õppimine tegevuse kaudu, õppimine tegevuste
kaudu, ekskursioonid, külastused, ürituste korraldamine.

On palju tõendeid selle kohta, et mida rohkem aega saavad lapsed koolis õues
veeta, seda positiivsem on nende käitumine.
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Mis on rühm?

Rühm on üksikisikute kogum, kes suhtlevad omavahel nii, et ühe inimese
tegevus mõjutab teisi. Õuesõppe tegevustes võib rühma moodustada mõni
õpilane, terve klass või isegi mitu klassi õpilasi.
See, kuidas rühmad toimivad, mõjutab oluliselt tegevuse tulemusi. Rühmad,
kus õpilased saavad omavahel hästi läbi, tunnevad soovi anda oma panus
meeskonda ja suudavad oma jõupingutusi koordineerida, võivad saavutada
kõrgeid tulemusi, samas kui rühmad, mida iseloomustab äärmuslik konflikt või
vaenulikkus, võivad oma liikmeid demoraliseerida.
Kui grupis valitseb suur seltskondlikkus ja grupi liikmed on üksteisega seotud
ning tegutsevad ühtse üksusena, tähendab see, et grupp on sidus. Mida
sidusam on rühm, seda edukam on see ja seda rahuldust pakkuvam on rühma
liikmetele.

Grupi ühtekuuluvust mõjutavad põhilised tegurid on järgmised:

● Sarnasus. Mida sarnasemad on grupi liikmed vanuse, soo, oskuste,
hoiakute, väärtuste ja veendumuste poolest, seda tõenäolisem on grupi
sidusus.

● Stabiilsus. Mida kauem rühm koos püsib, seda sidusamaks see muutub.

● Suurus. Väiksematel rühmadel on tavaliselt suurem ühtekuuluvus.

● Toetus. Kui rühma liikmed saavad juhendamist ja neid julgustatakse
toetama oma meeskonnakaaslasi, tugevneb rühma identiteet.

● Rahulolu. Ühtekuuluvus on seotud sellega, kui rahul on rühma liikmed
üksteise töö, käitumise ja grupi normidele vastavusega.

Uuringud näitavad, et ühtekuuluvus viib grupinormide aktsepteerimiseni.
Rühmad, kes on väga pühendunud oma ülesannetele, saavad hästi hakkama,
kuid rühmad, kus normiks on võimalikult vähe tööd teha, saavad vähe valmis.
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Suure ühtekuuluvuse ja kõrge ülesandega rühmad on tavaliselt kõige
tõhusamad.

Ühtse grupi loomisel on palju eeliseid. Liikmed on üldiselt isiklikult
rahulolevamad ning tunnevad suuremat enesekindlust ja enesehinnangut, kui
nad on rühmas, kuhu nad tunnevad, et nad kuuluvad. Paljude jaoks võib
sellisesse rühma kuulumine olla puhvriks stressi vastu, mis võib parandada
vaimset ja füüsilist heaolu.

Kuna liikmed on gruppi ja selle töösse investeerinud, siis on tõenäolisem, et
nad osalevad regulaarselt ja aktiivselt grupis, võttes rohkem vastutust grupi
toimimise eest. Lisaks saavad liikmed kasutada grupi jõudu, et püsida läbi
keeruliste olukordade, millega üksi oleks muidu liiga raske toime tulla.

Rühma liikmetel on kollektiivne identiteet; nad tunnevad moraalset sidet ja
soovi jääda rühma liikmeks; nad jagavad eesmärgitunnet, töötades koos
mõtteka ülesande või eesmärgi nimel; ja nad loovad struktureeritud
suhtlemismustri.

Mis on meeskond?

Meeskond on inimeste ühtne koalitsioon, mis töötab koos ühiste eesmärkide
saavutamiseks. Meeskonnas tegutsemine eeldab pühendumist visioonile ja
hõlmab iga üksikisiku tööd meeskonna eesmärgi saavutamise nimel.
Meeskonnad erinevad teist tüüpi rühmadest selle poolest, et liikmed
keskenduvad ühisele eesmärgile, näiteks esitlusele, teema arutamisele,
aruande kirjutamisele või meeskonna olümpiamedali võitmisele. Lisaks sellele
on meeskonnad tavaliselt suhteliselt väiksema suurusega. Näiteks ühe
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määratluse kohaselt: "Meeskond on väike arv üksteist täiendavate oskustega
inimesi, kes on pühendunud ühisele eesmärgile, tulemuseesmärkidele ja
lähenemisviisile, mille eest nad vastutavad vastastikku."

Meeskonna moodustamise eesmärk on saavutada suuremad ja keerulisemad
eesmärgid kui see, mida üksinda töötav üksikisik või isegi mitme üksikisiku
iseseisev töö suudaks saavutada. Meeskonnatöö on vajalik ka juhtudel, kus on
vaja kasutada mitut oskust või kus on vaja mitme inimese nõusolekut.
Meeskonnad võivad, kuid ei pruugi alati tagada paremat tulemuslikkust.
Tundub, et meeskonna tegevuskava edendamiseks tehtav koostöö suurendab
vastastikust koostööd sageli konkureerivate fraktsioonide vahel. Meeskonna
eesmärk ja otstarve on teha tööd, saavutada tulemusi ja saavutada võit
väljakutsetel, milles ta osaleb.

Parimad juhid on need, kes suudavad koondada rühma inimesi ja vormida neist
tõhusa meeskonna.

Tõelise meeskonna põhiomadused hõlmavad ühistegevust, kus lisaks ühisele
eesmärgile on meeskonnal ka koostööülesanded. Seevastu rühmas vastutavad
üksikisikud ainult oma valdkonna eest. Samuti jagavad nad tugeva
meeskonnatöö eest saadavat tasu, kusjuures nende hüvitis põhineb ühistel
tulemustel. Üksikisikute tasustamine peab põhinema eelkõige ühisel
tulemusel, mitte individuaalsel tulemuslikkusel. Liikmed on ka valmis
ohverdama ühise hüvangu nimel, mille puhul üksikisikud loovutavad nappe
ressursse ühise hüvangu nimel, selle asemel et nende ressursside pärast
konkureerida. Näiteks jalgpalli- ja korvpallimeeskondades aitavad üksikisikud
aktiivselt üksteist, loobuvad oma võimalusest palli edasiandmisega skoorida
ning võidavad või kaotavad ühiselt meeskonnana.

Uuringud näitavad, et mida rohkem tajuvad meeskonnaliikmed, et tulemused
sõltuvad üksteisest, seda paremini jagavad nad teavet ja seda paremini
töötavad.

Koostöö tulemuse vastastikune sõltuvus, ülesannete refleksiivsus ja meeskonna
tõhusus: Motiveeritud teabetöötluse perspektiiv.
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Meeskonna juhtimine ja autonoomia

Rühma/meeskonna käitumine

Uuringud on näidanud, et õuesõpe avaldab positiivset mõju laste motoorsele ja
verbaalsele veenmisele, emotsioonide suuremale muutlikkusele, positiivsemale
suhtlemisele ja suuremale kehalisele aktiivsusele (Fiskum & Jacobsen, 2012,
esitatud). Füüsilist passiivsust võib pidada paljude laste puhul riskiks (Bailey,
2000; Bjorklund & Bering, 2000; Carey, 1992). Koolis istuvad nad enamasti laua
või pingi taga ning pärast kooli lõppu on paljudel lastel kiusatus istuda paigal
arvuti, tahvelarvuti, telefoni või televiisori taga. Isegi kui paljud lapsed näivad
kohanevat suure füüsilise passiivsusega, võib kohanemine laste bioloogilistest
vajadustest erineva keskkonnaga omada ajutisi ja tulevasi negatiivseid mõjusid,
samuti muutuvad õpistrateegiad üha abstraktsemaks (Bjorklund & Bering,
2000). Õpilaste viimine koolimajast väljapoole võib anda erinevaid eeliseid,
näiteks võimaluse õppida otsesemalt ja vähem abstraktselt ning olla füüsiliselt
aktiivsem.

See võib tuua kasu käitumisele (Dyment, 2005; Dyment & Bell, 2008; Fox &
Avramidis, 2003; Grahn, 1997), meeleolule (Ozdemir & Yilmaz, 2008; Russell &
Newton, 2008) ja õppimisele (Canaris, 1995; Dismore & Bailey, 2005; Smith &
Motsenbocker, 2005). Lapsed on aga mitmeti erinevad ja neil on erinevad
vajadused. Temperament on individuaalsete erinevuste uurimise mõõde. Riski
seostatakse sageli temperamendi stiiliga. Enamikul lastest on kerge
temperament, mis on seotud madala riskiga psühhopatoloogia ja
käitumisprobleemide tekkeks (Mendez, Fantuzzo, & Cicchetti, 2002).
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Aeglane soojenemine või tagasitõmbumine sisaldab väikest riski, samas kui
raske temperament on kõrge riskiga seisund (Paris, 2000). Umbes 30 % lastest
ei mahu nendesse kolme kategooriasse ja seda rühma kiputakse nimetama
segatemperamendiks. Segatemperamendiga lapsed kipuvad olema veidi
suurema riskiga kui tagasitõmbuva temperamendiga lapsed (Hirshfeld-Becker
et al., 2003).

Iga temperamendirühm koosneb temperamendimõõtmete kombinatsioonist;
● Tegevus,
● Rütmilisus,
● Lähenemine või tagasivõtmine,
● Kohanemisvõime,
● Künnis,
● Intensiivsus,
● Meeleolu kvaliteet,
● Tähelepanu hajutatavus,
● Püsivus.

Need mõõtmed põhinevad andmetel, mida Thomas ja Chess kogusid
1950ndatel aastatel New Yorgis väikelaste kohta läbi viidud pikilõikeuuringu
käigus (Thomas & Chess, 1977). Igal lapsel on neist üheksast mõõtmest rohkem
või vähem ainulaadne kombinatsioon.

Enamik temperamendimõõtmeid sekkuvad lapse ellu ja käitumisse päeva
jooksul koolis: Kõrge aktiivsusega last võidakse sageli korrigeerida ja pidada
distsipliiniprobleemiga, sest ta on füüsiliselt aktiivne ja ei täida nõudmisi olla
vait ja istuda oma toolile. Laps, kellel on kõrgendatud meeleolu kipub olema
koos teiste lastega mugav ja ei vaidle teiste lastega mängides asjatult. Suure
püsivusega laps püüab sama tegevuse juurde tagasi minna, kui teda
katkestatakse, ja see laps võib ühe tegevusega tegeleda rohkem kui tund aega,
samuti võib ta tegevusi lõpetada. Kõrge tähelepanu hajutatavusega laps võib
kergesti oma töölt kõrvale tõmbuda. Sellel lapsel on probleeme
keskendumisega keset lärmi ning ta võib kergesti lasta end oma koolitöös
segada ja häirida. Kõrge lähenemisega laps ei püüa vältida või lihtsalt vaadata
uusi tegevusi või mänge, mida talle esitatakse. See laps ei ole uute lastega
kohtudes ka häbelik.

Kõrge kohanemisvõimega laps tunneb end uues keskkonnas ja olukordades
kergesti mugavalt, isegi kui uued tegevused tunduvad alguses hirmuäratavad.
Kõrge kohanemisvõimega laps ei ole väga tundlik klassiruumi temperatuuri
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suhtes ning tavaliselt ei kurda ta klassiruumi temperatuuri üle. See laps ei ole
ka väga tundlik valguse heleduse ja hämaruse suhtes. Kõrge intensiivsusega
laps näitab tohutuid reaktsioone, kui teised lapsed võtavad temalt asju ära,
ning see laps reageerib sageli üle ja ärritub väga stressirohketes olukordades
(B. K. Keogh, 1982; Thomas & Chess, 1977).
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