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Aktiivõppe meetodid
looduse ja tehnika
valdkondades
Koolitusraport

Sisukord

Aktiivõppe meetodid
looduses

Aeg: september — oktoober 2009
Koht: Kirna (2 päeva), Kehtna (1 päev)
Koolitajad: Argo Bachfeldt, Uku Visnapuu
Osalejad: noorsootöötajad üle Eesti

Osalejad endast (koostatud registreerumisankeetide põhjal):
mida väärtuslikku toon gruppi:
•

noorsootöö juhtimiskogemust

•

kasinalt valdkonnateadmisi, suure õpihuvi

•

oma kogemusi eri vanusegruppidega

•

erivajadustega noorte kaasamise kogemus

•

aastakümneid loodushariduse kogemust

•

oma projekte, sh noorte tehtud video

•

palju ideid ja mõtteid

•

seltskondlikkuse ja hea kohanemisvõime

endal olemasolevate ressurssidena mainiti ära:
•

Vallas on palju tehnikahuvilisi noormehi/poisse

•

Pakri poolsaare digimatkaraja projekt

•

GPS vahendid

•

Foto- ja videotehnika looduse uurimiseks

•

Paramilitaarne koostöö

•

Koostöö Leisi vallas
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Koolituse teema
teoreetiline
selgitus
Koolituse üldine aktiivõppe teoreetiline baas ja koolitusraporti seda
kirjeldav osa toetuvad meie kevadel 2009 ESF programmi raames läbiviidud sarnasele koolitusele „Aktiivõppe meetodid noorsootöös” ja selle
raportile. Neile, kes on juba varasemat raportit lugenud: peamised
erinevused seekordse ja eelmise koolituse vahel olid:
•

seekordne koolitus keskendus kitsamale ainevaldkonnale ja
sihtgrupile;

•

koolituse ülesehitus (2+1 päeva) võimaldas panna rohkem rõhku
reflekteeritud praktikale (koolituspäevade vahelisel ajal toimus praktika, mida tuli etteantud vormil kirjeldada ja analüüsida);

•

sisus keskendusime rohkem refleksioonile, sh refleksioonimudeli
õppimisele;

•

koolituspäevad toimusid väljasõiduga loodus- ja tehnika-alast
õpet pakkuvatesse keskkondadesse, sh Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakooli, kus toimusid muuhulgas kooli tutvustavad esitlused ja väike ekskursioon töökodadesse ja õppeklassidesse.

Aktiivõppe olemus, sh looduse ja
tehnika valdkondade aktiivõppe
eripärasid
Aktiivõppe puhul omandavad inimesed uusi teadmisi, kogemusi ning
väärtusi õppetegevuse kaudu, kus nad asetatakse koolitusel olukorda,
milles tuleb peale kuulamise ja kirjutamise ka tegutseda, kaasa mõelda
ja üksteisega arutleda, vahel ka kaalutletud riske võtta ja tulemuste
ning tagajärgedega toime tulla.
Lisaks uue omandamisele võib aktiivõppe abil saada kinnitust ka
olemasolevale ja avastada teadmisi, hoiakuid ja väärtusi, mis ei ole
enam abiks (näiteks võib vabaneda pettekujutelmast endast kui
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ökoloogiliselt väikse jalajälje tekitajast). Hästi korraldatud aktiivõpe
toetab ka iseseisva kriitilise mõtlemise oskusi ja valmisolekut selleks.
Aktiivõppe puhul on suur osatähtsus koostöö tegemisel, analüütilisel
mõtlemisel, loomingulisel lähenemisel, eluliste ülesannete lahendamisel ning enda ja teiste töö väärtustamisel.
Looduse ja tehnika valdkondades tehtav aktiivõpe võimaldab väga
paljut: mina-see ja mina-keskkond suhete avastamist ja väärtustamist: märkamisvõime arenemist; peenmotoorika, loova ja süsteemse
mõtlemise arengut, endale hobi ja karjäärihuvi leidmist.
Õpitava olemuse omandamiseks, sh füüsika- keemia-, mehaanika jms
seaduste, füüsilise maailma ning keskkonna ja koosluste mõistmiseks,
ühtekuuluvuse tõstmiseks jne on palju erinevaid meetodeid. Näiteid
aktiivõppe meetoditest looduse ja tehnika valdkondades: matk,
tehnika lammutamine ja kokkupanek, projekteerimine ja ühine ehitus,
tähelepanelik vaatlus, foto- ja filmiprojektid (näiteks fotojaht), materjalide tundmaõppimine ja kollaaž, alternatiivsete lahenduste otsimine.
Valdkondade vahele võib kergesti luua sildu: näiteks lindudele pesakastide kavandamine, meisterdamine, ülespanek, vaatlus.
Koolitaja on seejuures eelkõige juhendaja, inspireerija, koostöö hõlbustaja, mitte niivõrd abstraktsete teadmiste edasiandja või ainuallikas
(kuigi ka see võib aktiivõppes toimuda). Koolitaja võib olla ka kaaslane
avastusretkel, siiski on koolitaja asjatundlikkus tähtis alates märkamisest läbi tõlgendamise ja mõtestamise kuni väärtustamise, rakendamise ja kultuuriti võrdleva analüüsini.
Aktiivõppe meetodite hulka kuuluvad ka paaris- ja rühmatöö ning
projektõpe. Õppetöö korraldamiseks ja hindamiseks kasutatakse sageli
mapp-õpet: õppija koostab oma töödest õpimapi, mille põhjal õppija
ise, grupikaaslased ja koolitaja saavad edusamme hinnata.
Aktiivõppe mõistet on kritiseeritud (nt Jan Klabbers) seoses sellega, et
igasugune õppimine (ka lihtsalt tähelepanu teritamine, et „passiivselt
kuulata“) on aktiivne tegevus. Selle asemele on pakutud välja selliseid
mõisteid: „õppimine läbi tegevuse“, „kaasatud õppimine“, „kaasav
õppimine“, „kogemuspõhine õpe“.
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Mõisteid, mida
koolituse jooksul
kasutasime
Aktiivõppe meetodid — on illustratiivsed vahendid, millega
saame näitlikustada elus toimuvaid protsesse ja seeläbi õppida juurde
uusi oskusi. (Salumaa, Talvik, Saarniit)
Aktiivõpe on aktiivõppe meetoditega toetatud eesmärgipärane uute
teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine. (Argo Bachfeldt)
Aktiivõpet avavaid märksõnu:
•

Uudishimu

•

Vabadus ja aktiivsus

•

Originaalsus ja loomingulisus

•

Avastamine

•

Iseseisev mõtlemine

•

Kriitiline mõtlemine

•

Suhtlemine ja koostöö

•

Tegutsemine vastavalt situatsioonile

•

Elulised ülesanded

•

Enda ja teiste töö hindamine

Refleksioon — siin kontekstis: tulevikku vaatamist hõlmav õpetlik
arutelu, mis järgneb õpitegevusele, õpetamisele või ka laiemalt mingile
tegevusele, tihti kasutatakse refleksioonis tagasidet. (Uku Visnapuu)

Tagasiside — siin kontekstis: protsess, mille käigus koolitusel
osalejad väljendavad oma mõtteid ja/või tundeid õppimise käigus
toimunu kohta. (Uku Visnapuu)
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Et noorsootöö on mõeldud inimestele vanuses 7-26, tuleb
lähtuvalt oma noortegrupist aktiivõppe rakendajal valida
sobiv eakohane lähenemine — pedagoogika, andragoogika või
kombinatsioon.

Pedagoogika — õpetus laste õpetamisest. Meie koolituse kontekstis on tähtis see aspekt, et pedagoogikas üldiselt eeldatakse, et lapsel
ei pruugi olla õpitavaga seoses kogemusi ega valmisolekut seda ühises
õppimises mõtestada. Aktiivõppeline pedagoogika pakub lapsele
võimaluse kogemust saada ja seda mõtestama õppida. Samuti eeldatakse, et laps on nõus õppima asju tuleviku jaoks, sest lapsed alles
valmistuvad eluks ette. Seda on teravalt kritiseeritud, väites, et lapsed
juba elavad, mitte ei valmistu elama. Samuti on kriitika objektiks olnud
see, et õpetajad/ koolitajad/ noorsootöötajad teevad näo, et õppijatel
puuduvad varasemad asjakohased kogemused, või ei oska nende
olemasolu märgata ja väärtustada. Pedagoogika, sh aktiivõppeline,
toetub omakorda teistele käsitlustele:
»» a) Biheiviorismile toetuv pedagoogika kasutab valdavalt võtteid,
kus laps on õpetaja/ noorsootöötaja manipulatsiooni objekt
— õpetaja seab eesmärgid, valib stiimulid, annab tagasisidet
vastavalt lapse käitumisele. Näiteid: etteantud mudeliga rollimängud, mõned käsitöö oskuste õpetamised (õpetaja näitab,
kuidas parandada elektriskeemi). Üks sellise õpetamise suund on
selline, et lapsele tuleb õigeid vastuseid ette öelda ja teda tuleb
õpetada seda etteantud mudelit hästi meelde jätma ning vajadusel kopeerima ja kasutama. Kaasaegne biheiviorism keskendub käitumise muutmisele või sobiva käitumise säilitamisele,
kõrgemad vaimsed protsessid (mõtlemine, loovus, mälu) on
ka olulised, aga siiski selgelt teisejärgulised. (Uku Visnapuu)
»» b) Kognitivismile toetuv pedagoogika toonitab seda, et lapsele
tuleb anda jõukohaseid probleemide lahendamist eeldavaid
ülesandeid, kus tuleb olukorda mõista, „nuputada“, kasutada
loovust. Näiteks „konksuga küsimused“, noorsootöötaja annab
rikkis elektriskeemi ja palub leida vea põhjuseid. Kognitivistlik
õpetaja paneb rõhku kõrgemate vaimsete protsesside (näiteks
mälu, loovus, probleemide lahendamine) arengu toetamisele.
(Uku Visnapuu)
»» c) Sotsiaalkonstruktivismile toetuv pedagoogika haarab
lapsi dialoogi, kus üheskoos arutades selgineb, mis on tõde
ja mis on väärtuslik kelle jaoks ning mis kontekstis. Näiteks
vaadatakse koos filmi „Klass“ ja arutatakse nähtu üle, aruta-
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takse, mis on kohaliku tasandi elus olulist, miks traditsioonid on tähtsad. Kahe viimatimainitud lähenemise puhul ei
tohi lapsele ette öelda õiget vastust. Piaget — kognitivisimi
suurkuju — lähenemine hõlmab ideid, et laps peab võimalikult
arenema omas tempos ja ise aktiivselt tegutsedes maailma
tundma õppima — iga asi, mida sa ütled lapsele ette, jääb tal
endal avastamata. Ja kuna sotsiaalkonstruktivistlikus vaates
sünnib oluline osa õpitavast inimestevahelises interaktsioonis ühisloominguna, ei ole etteütlemine muidugi mõeldav.
Aktiivõpe saab toimuda kõigi kolme traditsiooni valguses, meie
toetusime pigem kahele viimasele. Kaks viimast on ka mitteformaalse õppimise põhimõtete ja väärtustega (näiteks vabatahtlik
osalus) paremini kooskõlas kui biheivioristlik lähenemine. (Uku
Visnapuu)

Andragoogika — õpetus täiskasvanute õpetamisest, kus üldiselt
eeldatakse, et täiskasvanul on õpetatavaga otsesemalt või kaudsemalt
seonduvaid kogemusi ja kus tihti toetatakse õppijate dialoogi õpetajaga (koolitajaga) ja õppijate omavahelist arutelu. Teine tähtis eeldus
on see, et täiskasvanu õpib ennekõike oma elus reaalselt vajaminevat,
tema õpimotivatsioon on seotud tihti praktilise rakenduse ja tema
seisukohtade, tõekspidamiste ja väärtuste väärikuse austamisega.
Sellest tulenevalt on andragoogikas aktiivõpe tihti teretulnud. (Uku
Visnapuu)

Elamuspedagoogika — laste õpetamine, mis toetub emotsionaalsete elamuste kogemusele ja sellele järgnevale refleksioonile.
(Elamuspedagoogikat kasutatakse küll laiemalt, kui laste õpetamise
kontekstis. Soovin seda siiski toonitada, sest täiskasvanute õpetamine
lähtub andragoogikast ja laste õpetamine pedagoogikast ja noorte
õpetamine peaks leidma nende osaliselt kattuvate, osaliselt teineteisele vastanduvate lähenemiste sünteesi) (Uku Visnapuu)

Lõpparutelu — koolitust ja/või õppetegevust kokkuvõttev arutelu
(Uku Vinsapuu); aktiivõppe meetodi üheks lahutamatuks osaks on
ühisarutelu, kus meetodi läbiviija suunamisel toimub reflekteerimine,
toimunu analüüs ning arutelu selle üle, mida antud tegevusest õpiti.
(Salumaa, Talvik, Saarniit)

Grupidünaamika — õpetus gruppide arenemisest
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Meeskonnatöö on protsess, kus grupp teatud valdkonnas pädevaid inimesi teeb:
•

koostööd ühise eesmärgi nimel, lahendades neile jagatud ülesandeid ning võttes

•

ühisvastutuse tulemuse eest. (Argo)

•

Õuesõpe on õppimine ehedas looduskeskkonnas vahetu kogemise,
ise tegemise ja kogetu teistele vahendamise ning edasi õpetamisega (Sarv, M., 2006).

Salumaa, Talvik, Saarniit väljaandes: ”Aktiivõppe meetodid II”
Sarv, M. 2005. Õues õppima.

Eesmärkide
püstitus ja
koolituse taust
Kontseptsiooniarutelul algas arutelu koolituse võimalikest
sihtgruppidest:
Tõdesime, et on ilmselt palju inimesi, kes võiks olla looduse ja tehnika
valdkonnas aktiivõppe läbiviijaks noorsootöötajana, aga ise endal
seda potentsiaali ei märka ja/või ei määratle end noorsootöötajana.
Aga inimene, kes ei määratle end noorsootöötajana, ei pruugi ka näha
vajadust end noorsootöötajana arendada, näiteks potentsiaalne vabatahtlik maamees, kellel on garaaž, kus võiks õpetada külapoistele võrri
remontimist. Need on inimesed, kes on kohtades, kus nagunii noored
tehnikahuvilised käivad koos, aga neid juhendajaks pole kutsutud.
Lisaks võiks selle koolitusega haakuda organisatsioonid, nt noortekeskused, kes soovivad oma tegevusi laiendada looduse ja tehnika
valdkondadesse. See võiks olla mõnele noortekeskusele väga heaks
tegevusalaks, mis toob kaasa süva õppimist pinnapealse „kohalkäi-
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mise“ asemel ning aitab ehk ka maandada noorte voolavuse probleemi,
kui tegeletakse pikemaajaliste tegevuste, sh projektidega, mille eduks
on vaja paljude inimeste järjepidevat ühist pingutust, näiteks ekstreemspordi väljaku või kiige rajamine.
Koolituse korraldajate peamiseks eesmärgiks oli sihtgrupi kõrgem
teadlikkus aktiivõppe meetoditest ning see, et sihtgrupp on saanud
ideid, praktilisi soovitusi ja julgustust neid kasutama töös noortega
juba koolituse praktikaperioodi vältel. Soovisime, et õppijad osaleksid
aktiivselt õppeprotsessis, et see aitaks neil õpitavat mõtestada ja seostada omandatud teadmisi tegelikkusega. Pidasime tähtsaks, et tekiks
keskkond, kus osalejad saavad kohapeal jagada oma kogemusi ja
tutvuda muude inspireerivate kogemustega: mida tehakse ja on tehtud
Eestis mujal.

Kokkuvõte levinumatest osalejate ootustest
registreerumisvormide põhjal:
Mida loodan siit saada:
• Uusi ideid, nippe, et mitmekesistada tööd
•

MFÕd praktikasse viia

•

Kuulda teiste kogemustest ja ideedest

•

Uut energiat

•

Projektipartnereid

•

Projektide ja võimaluste kohta infot

Koolitusega seonduvaid väljakutseid ja kavatsusi:
•

Noortele vallas võimaluste loomine

•

Kuidas meelitada koolinoori huviringi

•

Noorte omaosalus ja initsiatiiv

•

Kavandada ja viia ellu uusi projekte

•

Kuidas tagada noorte turvalisus

•

Tehnikaga veidigi sinasõbraks saada

•

Laiendada tegevust tehnika valdkonda
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Oodatavateks õpitulemusteks seadsime
(mida osaleja oskab, teab, väärtustab):
Osaleja oskab leida erinevaid aktiivõppe meetodeid, sh looduse-ning
tehnika valdkondades ning oskab valida sobiva meetodi soovitud
eesmärgi saavutamiseks. Ta tunneb kõiki aktiivõppe meetodi etappe ja
riskianalüüsi aluseid noorsootöö kontekstis.
Osaleja sihtgrupi noored on kaasatud pakutava väljatöötamisse, sh
riskianalüüsi. Eriti hea, kui noored teevad ise riskianalüüsi noorsootöötajate toega.

Koolitustegevusteks plaanisime (õpimeetodid, sidustegevused
koolitusel):
•

Võimalikult lihtsas (noorsootöötajatele arusaadavas) keeles näidete
varal asju selgitada

•

Valida praktilisteks harjutusteks just noorsootöötajatele sobivad
meetodid, mida nad saaksid ka oma töös noortega kasutada.

•

Luua võimalus osalejatel endal erinevaid aktiivõppe meetodeid ette
valmistada ja rakendada (jäälõhkujad, tagasiside, koostöö jm)

•

Anda tutvumiseks mitmeid allikaid, sh õuesõppe ja seikluskasvatuse
alased väljaandanded ja Uku koostatud vabavaraline meeskonnatöö mängude kogumik, mis hõlmab ka lühikest mängude teadlikku
valikut ja rakendamist toetavat sissejuhatust
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Noorsootöö
seosed teemaga
Aktiivõppe rakendamine on mitteformaalsele õppimisele panustava
noorsootöö võtmeküsimus. Loodus ja tehnika omavad eriti rohkesti
potentsiaali just aktiivõppeks. Selleks sobiliku metoodilise pagasi ja
oskuste, teadmiste ning hoiakute/väärtuste omamine on noorsootöötaja toimetuleku seisukohalt väga tähtis, et ei kujuneks „kuiva ja
igava“ tunnet ja et noorsootöötaja saaks ka ise selle käigus õppida.
Noorsootöötajad on avatud õppele, kus saab aktiivselt kaasa teha ning
uusi meetodeid ja lähenemisi leida. Noorsootöötajad õpivad meelsasti
dialoogis ja heterogeenses grupis, olles üksteisele toeks ja allikaiks.
Siiski ei ole Eestis välja kujunenud organisatsioonideülest kogukonda
noorsootöötajatest, kes ühiselt nö aktiivõppe edenemine asja ajaks ja
üksteiselt innukalt õpiks.
Aktiivõppe rakendamisel on palju komistuskive ja riske, millest on
tähtis teadlik olla, et mitte osalejatele ja iseendale liiga teha. Kui
näiteks ühiskonnas kihistumist ja inimõigusi käsitlevas dispuudis
osalejad võivad saada vaimselt haigelt, siis näiteks raksetehnikaga või
jootekolviga, ronimisvõrgus või vaatlustornis noored võivad ka füüsiliselt viga saada.
Noorte ja teiste huvigruppide (lapsevanemad, õpetajad, ametnikud
jne) jaoks on oluline osata selgitada aktiivõppe olemust ja väärtuslikkust ning seda, kuidas sobiv riskiaste on arengukeskkonna ja motivatsiooni mõttes vajalik ja kuidas ülemäärased riskid on maandatud.
Noorsootöötajail on võimalik seda õppida viisil, et tehakse ise läbi
mitmesuguseid aktiivõppelisi tegevusi, mida hiljem noortega rakendada ja reflekteeritakse neid ühiselt professionaalse toe (koolitaja,
mentori, kolleegi) abil. Lisaks tuleb lihtsalt õppida riskide juhtimise
metoodikaid ja varustada end kvaliteetse varustuse, sh ohutustehnikaga. Mida suuremad on ohud, seda tähtsamaks muutuvad noorsootöötaja juhtimis- sh planeerimise ja kontrolli alased võimed.
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Aktiivõppe käigus toimub lisaks mitteformaalsele õppimisele ka informaalset õppimist (selline õppimine, mis on juhuslik, teadvustamatu).
Näiteks noored õpivad noorsootöötajat inimesena, sh eeskujuna,
tundma ja vastupidi. Turvalise käitumise seisukohalt on noorsootöötaja
eeskujul eriti tähtis roll.
Noorsootöötaja, kes viib enda meelest läbi aktiivõpet (mängud, võistlused, arutelud), aga ei võta aega selleks, et ühes noortega toimunu
ja selle tulemuste üle arutleda, jätab osa oma tööst tegemata. Aga
refleksiooniprotsesside juhtimine nõuab head ettevalmistust, isiksuslikku küpsust, sh parajal määral enesekindlust — ja see koolitus andis
sellesse väikese panuse, näiteks läbi ühiste reflekteerimiste ja Michael
Rehm’i refleksioonimudeli õppimise.
Aktiivõpe on ka väljaspool Eestit ja noorsootööd laialdaselt kasutatav
ja selle kohta on kättesaadaval palju kirjandust. Aktiivõppe läbiviimiseks on välja antud mitmed mängude kogumikke, sh Uku Visnapuu
„Meeskonnatöö mängude kogumik“ (viide koolitusraportile „Aktiivõppe
meetodid noorsootöös“) ja Tarmo Salumaa ning Mati Talviku raamatud. Siiski on raamatu järgi inimestega kasutatava meetodi õppimine
riskantne ja vahel üsna väheviljakas. Soovitame rakendada vaid neid
meetodeid, kus läbiviija ise varem osalejana kaasa löönud ja pärast
seda oma kogemuse läbi mõelnud on — mis on selle meetodi sobivus
minu ja praeguse grupi seisukohalt, mis on selle meetodi kasutamise
eeldused ja riskid, kohaldamise võimalused. Ka lihtsalt eelnev selleks
kokku kutsutud proovigrupiga läbimängimine võib kasuks tulla, enne
kui „päris“ grupiga meetodit rakendama asuda.

Mis on oodatud tulemus, kui antud teema noorsootöös käsitlemist leiab?
On rohkem inimesi, kes määratlevad end noorsootöötajana ja tunnetavad oma rollist tulenevat vastutust ning oskavad kohapealseid vahendeid ja võimalusi (sh potentsiaalikaid inimesi) leida ja rakendada.
Lisaks eeltoodule võimaldab noorsootöö siseneda noortel varakult
valdkondadesse, kus neil on annet ja saada varakult eduelamusi ning
koguda pädevust. Aeg-ajalt kõlab meedias seisukohti, et Eestis on
liiga vähe häid tehnika valdkondade ülikoolilõpetajaid, mille üheks
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põhjuseks sotsiaalteaduste moe kõrval on see, et ühiskond on jätkuvalt
soorollidega liiga jäigalt seotud, sh karjäärivalikus. Näiteks tüdrukute
varane sisenemine tehnika valdkonda aitaks murda stereotüüpi, mille
kohaselt see on vaid meestele sobiv töö ja see tooks kaasa parema
annete ärakasutamise ühiskonna tasandil. Teisalt aitab paljude loodusega tegelevate inimeste meelest loodusega kokkupuude kujundada
loodusteaduslikul maailmapildil ning luua eeldusi säästava arengu ja
looduslikus mõõtes jätkusuutlikku elukeskkonda soosiva tarbimise,
eluliste valikute ja lõpuks ja poliitika tekkimisele.

Metoodilisi lähenemisi aktiivõppe
teemale noorsootöös
Sissejuhatuse metoodilise lähenemise üldistesse alustesse saab mõistete osast, kus on defineeritud pedagoogikat, elamuspedagoogikat ja
andragoogikat. Mitteformaalse õppimise veeb: www.mitteformaalne.ee
annab samuti häid lähtekohti ja konkreetseid juhenditega meetodeid
— vt meetodite andmebaas. Kuidas valida ja kasutada mänge, vt
elektroonselt vabalt levitatavast Uku Visnapuu meeskonnatöö mängude
kogumikust, mis on lisatud raportile.

Hea praktika
näited
Milleks meile õuesõpe?
Mikk Sarv
Eesti Koolimetsade Ühendus
Kogu elu toimib seostes. Ilmselt on kõik kogenud, et kasvuhoones
kasvanud tomatid ja maasikad on küll ilusad ja punased, kuid ilma
erilise lõhna ja maitseta. Avamaal küpsenud viljad on aroomikamad ja
maitsvamad. Mujal maades kasvatatud ja sealt meile müügile tulnud
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kaup ei anna siiski nii mõnusat ja kodust tunnet kui oma maa põldudelt
ja metsast korjatu. Võõrsilt toodud puud-põõsadki peavad meie kliimas
halvemini vastu.
Inimestena polegi me nii kauged teistest elusolenditest — taimedest,
loomadest ja lindudest. Kui kasvatame oma järelkasvu põhiliselt kinnises ruumis, siis võivad lapsed küll mõndagi teada, kuid see teadmine
on tihti maitsetu ja kahvatu. Mida enam suudame korraldada õppimist
tõeses olukorras, rakendades kehalist liikumist ja kasutades mitmesuguseid maastikke, seda sügavamad ja mitmekülgsemad on laste
teadmised.
Nii nagu õues kasvanud taimed on vastupidavamad ja tervemad, on
ka õues õppinud õpilased rahulikumad, tegusamad ja tervemad. 21.
sajandil inimkonda kõige enam laastavad hädad nagu stress ja ülekaalulisus ei pääse neid kimbutama.
Küllap on mõistlik ühendada õppimine õuesolemise, meeskonnatöö
ja kehalise liikumisega, kujundades nõnda lapsepõlvest peale eluterveid harjumusi. Täiskasvanueas ilmnevate tervisehädade korral on
eluviisi muutmine palju vaevalisem ning vähem tulemusi andev.
Rootsi Maaülikooli professor Patrick Grahn on rajanud tervendava
aia läbipõlenud inimeste taastusraviks. 12 nädalat kestev ravi annab
väga häid tulemusi, kuid seonduvad haigekassakulud on suured — üle
saja tuhande Rootsi krooni ühe inimese tervendamiseks. Kindlasti on
inimese töövõime taastamine seda väärt. Ent hulga mõistlikum on
õpetada ja harjutada end tervena hoidma juba lapseeast.
Lapsena tajume oma seotust kõiksusega. Teame, et õues on lõpmata
palju rohkem põnevat õppimist kui eales võib leida toast, raamatuist või televiisorist. Ja siis, mingil hetkel saab võitu toategelikkus
— raamatud, arvuti, teler, raadio ja muud muusikamängijad. Selle
allaandmisega lõpeb enamasti ka lapse julgus ise laule, tantse, pilte
ja lugusid sepitseda. Kõrgelaeline kõiksus oma muutumiste ja loomisväega ei pääse enam kaasa kõnelema, iseolemise asemele astub võõrja väärolemine. Igatsus iseolemise järele jääb tukslema ja mässama
sügavale südamepõhja, tusk selle puudumise pärast tõukab vägivalla
ja mõnuainete poole. Viimaste keelamiseks ja vältimiseks kulub ühiskonnal ja riigil ohtralt nii raha kui mõttepingutust. Ometi on lahendus
lihtne ja käeulatuses — lase lapsed õue!
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Õuesõppe vahendid on lihtsad
Õues ei ole tahvlit ega kriiti. Järelikult tuleb tähtede, numbrite ja skeemide esitamiseks leida
teised vahendid. Head on võimalikult lihtsad, käepärased ja teisaldatavad vahendid — värviline
nöör kujundite, maakaartide, numbrite ja tähtede jaoks, pallid, rätid,
ridvad, ämbrid, käbid jne. Ka õppijad ise saavad moodustada kujundeid ning sõna otseses mõttes omal nahal kõike läbi
proovida.

Õuesõpe eeldab oma kätega tegemist
Eelnevalt on juba jutuks olnud, kui oluline on õuesoleku ajal isetegemine. Olgu siis kleeppaberi
alla paigutatud taimeosa, ise kogutud ja kuju või värvi järgi reastatud
loodusobjektid,
omapõletatud söega joonistatud pilt või omavalmistatud taignast
küpsetatud koogike.

Tagasiside ja kokkuvõte
Viimane, olulisim osa õuesõppest on tagasiside ehk peegeldus. Selleks
istutakse tunni või päeva
lõpus ringi ja arutatakse üheskoos, mida sai tehtud ja õpitud.
Tegelikult järgib õuesõpe samu viise, mis toasõpe. Kummagi puhul on
oluline kogemine,
isetegemine (kontrolltööd) ja tagasiside (tahvli ees vastamine). Siiski
annab õuesõpe kõigeks
palju avaramad ja tõhusamad võimalused.

Aktiivõppe meetodi rakendamine
koolitusel
Koolitusel kasutasime aktiivõppe meetodi näitlikustamiseks silla
ehitust (meetodi kirjeldus www.mitteformaalne.ee/index.php?id=1001
) Grupitöö tulemusena tõid osalejad välje hulga asju, mida oli võimalik
selle harjutuse käigus õppida. Arutelu lõpus sai ka selgeks, et refleksiooni osa juures on võimalik rõhutada just seda õpiteemat, mida on
soov meetodis osalejatele edasi anda.
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Arutelu tulemusel selgus, et silla harjutusega saab õppida:
1. Sund/vaba tahe
2. Rollide jagamist omavahel
3. Enda rolli leidmist
4. Meeskonnatööd
5. Tõrjutus/kaasamine
6. Teises rollis olemist
7. Tehnilist taipu
8. Teistega suhtlemist, nende teistmoodi mõtlemist
9. Kuulamisoskust
10. Iseregulatsiooni
11. Käivitamist, eestvedamise rolli selles
12. Ülejääva ajaga toimetulekut
13. Oma hirmude, ärevusega toimetulekut
14. Tulemusekeskset mõtlemist
15. Rollis püsimist/ reeglitest kinnipidamist
16. Teiste julgustamist
17. Vaatlemisoskust
18. Eneseanalüüsi
19. Eri tehniliste vahendite kasutamist (raadiojaamad)
20. Võitmist/võistlemist
21. Grupidünaamikat
22. Ebamäärasusega, teadmatusega toimetulekut
23. Aja planeerimist, hindamist
24. Otsustamist, sh paindlikkus ümber otsustamisel
25. Olemasolevate suhete, isiksuste avastamist
26. Noorsootöötajate enda sekkumist kohavalikul, valmisolek
27. Kompromiss vs oma arvamuse pealesurumist
28. Usaldust
29. Loovmõtlemist
30. Üksteise õpetamist
31. Ebaõiglusega toimetulekut
32. Vastutuse jagamist
33. Tagasilöökidega toimetulekut
Koolitusel kasutatud meetodite ja tegevuste pilte võib leida
http://public.fotki.com/looduskasvatus/aktiivppe-meetodid--1/
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Aalto, M. 1998. Seikkailuelämykset: purku, prosessointi, psyykinen
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Sarv, M. 2008. Milleks meile õuesõpe?
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Õppeained.
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Tulevikusuundi
ja soovitusi
Edaspidi võiksid olla selleteemalised koolitused veel pikemad, et
pakkuda võimalusi osalejatele rohkem koolituse käigus kogemusi
omandada ja neid reflekteerida. Vajadus selle järgi oli viidatud osalejate tagasisides (sh tahaks rohkem looduses tegevusi teha koolituse
ajal). Ka hilisemas koolitusjärgses vestluses tõi üks osaleja välja, et
oleks kasulik vähemalt korra veel koolituse käigus kogeda Michael
Rehmi refleksioonimudeli rakendamist praktikas, et seda omandada:
ühekordsest miniloengust ja demonstratsioon-rakendusest grupis läbiviidud aktiivõppe meetodi näitel jääb väheks ja kusagilt muljalt seda
ka õppida ei ole.
Ka väikestes gruppides superviseeritult ja mentorluse abil tegutsemine
võiks olla heaks täienduseks. Lisaks toodi välja, et sellist koolitust
võiks välja pakkuda ka venekeelsena, mis kindlasti väärib kaalumist ja
eelnevat turu-uuringut huvi väljaselgitamiseks. Koolituse käigus selgus
ka vajadus süvendatult just tehnika valdkonnaga tutvumine ja selleteemaliste koolituste tegemine. Tehnikavaldkond on võimalus pakkuda
mittetraditsioonilise noorsootöö tegemise võimalust nii noortekeskustele, kui teistele noorsootöö asutustele. Selleks on olemas ka Eestis
otsene huvi ettevõtete ning tehnikakoolide poolt, kes selleteemalisi
tegevusi toetaksid.

Väljavõte osalejate tagasisidest
Tagasisidet septembrist:
Meeldis:
•

Koostöö ja kogemuste vahetamine

•

Tasemel koolitajad

•

Mängude läbimäng

•

Uute mõistete avastamine

•

Enesekindlus
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Sain:
•

Uued mängud, meetodite läbimängimine

•

Refleksioon, lehtri mudel

•

Riskianalüüs — uudne ja vajalik

Ettepanekuid septembri koolituspäevade kohta:
1. Lihtsam keelekasutus
2. Õues oleks võinud rohkem olla!
3. Rohkem looduse ja tehnika kesksust
4. Mitte ainult teooria. Vahele ka ergastavaid tegevusi.
5. Mitte jääda nämmutama, iga sõna ei pea lahti mõtestama. Liiga
palju ühe teema kallal.
6. Seda võiks ka vene keeles korraldada
»» Punktides 1. 4. ja 5. tekkis tagasiside tutvustamisel elav diskussioon, kus osalejate poolt jäi kõlama, et need on mõnevõrra
ülekohtused, liiga keerulist keelekasutust ei olnud ja „nämmutamist“ ka mitte. Sellegipoolest on see tähelepanuväärne, et
vähemalt üks osaleja neid asju mainis.
Novembri koolituspäeva lõpus tagasisideks kõlanud märksõnad olid
positiivsed ning tõid enamasti välja rahulolu grupi ja õnnestunud
koolituskogemusega.

Koolitajate hinnang koolitusele
Koolituse sisuline ja korralduslik ettevalmistus ning juhtimine oli
põhjalik (kontseptsiooniarutelu, kohtumine Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakooli http://www.kehtna.edu.ee esindajaga) ning toetus
värskele kogemusele ja osalejate ressursside, väljakutsete ning
ootuste uurimisele — selle tulemusel sai sisu kokku terviklik ja selle
ajahulga kohta osalejate vajadustele küllalt hästi vastav lahendus,
mis leidis valdava hea vastuvõtu läbi terve koolituse. Tagasisidet anti
seoses Kehtna kooli esindajate, kes pole koolitajad, esinemiste staatilise iseloomu ja „pika istumisega“. Järgmistel kordadel saab seda
ekspertide ja esinejatega eelnevate läbirääkimiste ja ootuste täpsustamisega ennetada.
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Osalejate valik õnnestus hästi: kokku tuli sobiva suurusega ja
üsna ühtlaselt kõrgelt motiveeritud grupp, kes hakkas hästi tööle.
Grupiliikmed täiendasid üksteist kogemuse, vanuse ja noorsootöö
valdkonna ning asutuse tüübi osas.
Koolituse tulemustega võib kohapeal ja praktika jooksul aset leidnud osalejate aktiivsuse ning jooksvalt ja koolituse lõpus kogutud
tagasiside järgi kokku võtta, et toimus vaatamata väikestele
tagasilöökidele üldjoontes väga hästi kordaläinud koolitus, mida
võiks veel reflekteeritud praktika osakaalu lisamisega mõjusamaks
muuta. Osalejate seast on tekkinud ka üks väike grupp, kes kutsus
grupikaaslast enda juurde praktikale. Osalejaid kandideeris ja
osutus valituks ka Tallinna Pedagoogilises Seminaris toimuvale
noorsootöötaja põhiteadmiste ja oskuste koolitusele, mida koolituspäevade vältel ka reklaamiti.

Teise koostöökorra kohta laabus ka koolitajatevaheline koostöö hästi.
Suur abi oli Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli töötajatest, kes
osutasid igakülgset abi just tehnika valdkonna tutvustamisel ning ka
edasiste koostöövõimaluste pakkumisega.
Aktiivõppe meetodite teema looduse ja tehnika valdkonnas sai tänu
konkreetsele ja faktilisele taustinfole ning samuti erinevate isiklike
kogemuste ja teadmiste jagamise kaudu osalejaile selgemaks ja süstematiseeritumaks. Lisaks sellele ka isiklikumaks. Soovisimegi vaadata,
kuidas aktiivõppemeetodid puutuvad noorsootöösse igapäevaselt ja
pidevalt ning meil tuleb vastavad olukorrad lihtsalt ära tunda, et sealt
saada edasi liikuda noorte suunamisel ja nendes teatud väärtushinnangute kasvatamisel just läbi aktiivõppemeetodite.
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LISA 1
Tüdrukute ja poiste matemaatilised
võimed ei erine
Siim Sepp
Novaator
TÜ Teadusuudised
Rahvusvahelises uuringus selgus, et tüdrukute matemaatilised
võimed ei ole tegelikult poiste omadest kehvemad.
Poisid on aga oma matemaatilise võimekuse suhtes enesekindlamad, samuti mõjutab tüdrukute matemaatilisi võimeid
kultuuritaust: suurema sugudevahelise ebavõrdsusega riikides
läheb tüdrukutel matemaatikas enamasti kehvemini kui poistel,
kirjutas Physorg.
„Naiste nõrgemad matemaatilised oskused on stereotüüp, mis on
tegelikkusega otseses vastuolus,” ütles ajakirjas Psychological Bulletin
avaldatud metaanalüüsi esimene autor, USAs asuva Villanova ülikooli
psühholoog Nicole Else-Quest. „Leidsime, et tüdrukud on sama võimekad kui poisid, kui neid samaväärselt haritakse ja kui neil on eeskujuks
teisi naisi, kes matemaatika abil kaugele on jõudnud.
Samas leiti, et tüdrukud usuvad oma matemaatilistesse võimetesse
vähem kui poisid, mis võib aidata seletada, miks tüdrukud valivad
poistest harvemini teadlase-, tehnoloogiaeksperdi, inseneri- või
matemaatikukarjääri.
Else-Quest ja tema kolleegid uurisid kahe suure laste matemaatilisi
võimeid hindava uuringu andmeid, kus ühtekokku oli esindatud
493 495 õpilast 69 riigist vanuses 14-16 aastat. Tüdrukute ja poiste
vahel ei esinenud keskmiselt suuri erinevusi, kuid riigiti esines sugude
vahel olulisi erinevusi.
Uurimustes hinnati ka õpilaste usku oma matemaatilistesse võimetesse
ja seda, kui oluliseks nad matemaatikat oma tulevast karjääri silmas
pidades hindasid. Hoolimata üldisest sugudevahelise erinevuse puudu-
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misest pidasid poisid end matemaatikas keskmiselt tugevamaks kui
tüdrukud ning olid rohkem motiveeritud matemaatikaga tegelema.
Teadlased hindasid uuritud riikides ka erinevusi naiste ja meeste
haridustasemes, osalemises poliitikas, toimetulekus ja sissetulekus.
Selgus, et tüdrukute matemaatilised võimed olid seotud naiste staatuse ja toimetulekuga ühiskonnas. Näiteks läks tüdrukutel matemaatikas paremini, kui riigis oli rohkem teadusega tegelevaid naisi.
„Meie ülevaateuurimus näitab, et kuigi lapse võimed ja õpetamise tase
mõjutavad matemaatiliste oskuste taset, on samal ajal oluline ka kooli,
kodu ja õpetajate suhtumine tüdrukute matemaatilistesse võimetesse.
Kui tüdrukuid õigesti innustatakse, saavad nad hakkama sama hästi
kui poisid,” ütles Else-Quest.
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Lisa 2
Praktikaaruanne
Aktiivõppe meetodid looduse ja tehnika valdkondades
Koostaja: Keiri Jaadla
Tallinn 2009

Praktikakoha kirjeldus
Valitud praktikakohaks oli minu töökoht Kaitseliidu Tallinna malev.
Täidan noorteorganisatsioonis Kaitseliidu eriorganisatsiooni Kodutütred
noorteinstruktori ülesandeid. Minu ülesanne on moodustada noortegruppe, toetada nende arengut ja tegutsemist ning pakkuda neile
ringkonna tasandil võimalikult mitmekülgset arendavat tegevust.
Samuti tagan noortegruppide juhendajate leidmise ja väljaõppe.
Organisatsiooni üldeesmärgiks on kasvatada noori aktiivseteks ja
eeskujulikeks Eesti kodanikeks, kes austavad oma kodumaad ning
kaasinimesi. Eriorganisatsioon valmistab noori ette ka võimalikuks
liitumiseks Naiskodukaitse (Kaitseliidu eriorganisatsioon naistele) või
Kaitseliiduga. Lisaks osalen ma organisatsiooni töös ka vabatahtliku
rühmavanemana, juhtides kahte rühma — Westholm ja Liivalaia.
Praktika läbiviimise ürituseks osutus propagandapäev, eesmärgiga
leida ANKide, TPSi, Naiskodukaitse ja Tallinna Ülikooli liikmete ning
töötajate seast uusi vabatahtlikke noortejuhte. Sel aastal otsustasime
koos kodutütarde aktiivgrupiga, et antud üritus peaks olema atraktiivne ja pakkuma osalejatele võimaluse ise kaasa tegutseda.
Üritust aitasid ette valmistada ja läbi viia neliteist kodutütart vanuses
kaksteist kuni kuusteist eluaastat. Paarikaupa valiti endale tegevusala,
mida kodus ette valmistati ning seejärel mulle tutvustati. Tegevusalad
olid järgmised: linnaorienteerumine, sõlmeõpe, Kodutütarde ajalugu,
meisterdamine. Ürituse eesmärke oli seekord mitu. Esmalt saada
juurde toredaid vabatahtlikke noortejuhte ning teisalt anda vanematele
kodutütardele võimalus osaleda aktiivselt organisatsiooni arendamises
ning saada ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise kogemus.

25

Sisukord

Lisa 2

Aktiivõppe meetodid
looduses

Minu praktikaaruanne hõlmab aktiivgrupi kokkukutsumise kohtumist,
propagandapäeva tegevusalade tunnikonspektide, ideede kontrolli,
propagandapäeva analüüsi ning aktiivgrupi tagasiside kohtumist.

Praktika sisu
Ettevalmistav koosolek:
Sissejuhatus, aktiivgrupi loomine, ühiste eesmärkide seadmine.
Ajurünnak: kuidas tutvustada kodutütarde organisatsiooni?
Ülesannete jagamine, tähtaegade määramine.
Ideede kontroll: ideede tutvustus, läbimängimine, analüüs.
Propagandapäev:
Päevakava:
10.00 Kogunemine, avamine
10.10 Tegevustoad:
1) koondus, kodutütarde ajaloo ja tegevustega tutvumine
2) koondus, sõlmede õppimine
3) koondus, meisterdamine
4) koondus, linnaorienteerumine
12.00 Lõunasöök
12.30 Töötoad jätkuvad
14.30 Päeva lõpetamine
Noorte tagasiside:
Arutelu, tagasiside andmine gruppides, ankeetküsitluse täitmine.

Hinnang enesearengule
•

Mis toetas, oli abiks praktikaülesannete täitmisel?
»» Praktikaülesannet aitas täita kindel eesmärk korraldada propagandapäev ning minu ümber koondunud aktiivsed noored, kelle
tegutsemistahe oli selgesti tajutav.

•

Milliste tööülesannete täitmine tekitas kõige enam raskusi?
»» Kõige keerulisemaks osutus noorte usaldamine. Võin küll väita, et
usaldan neid, kuid kuni viimase hetkeni ei saanud ma olla päris
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kindel, kas nad ürituse toimumise hetkel ikka tulevad kohale ning
kas nad suhtuvad asjasse täie tõsidusega olles teinud ära oma
ettevalmistustöö. Hirm oli tingitud mõnest eelnenud negatiivsest
kogemusest. Noorte elu on tihedalt täis pikitud erinevaid tegevusi
ning plaanid muutuvad kiiresti, samuti esineb tihti suuremaid,
väiksemaid haigestumisi. Antud üritus oli suunatud aga meie
reklaamimiseks ning seetõttu oli vastutus üritus hästi läbi viia
suur. Õnneks aitasid üritusele eelnenud kokkusaamised hirmu
leevendada. Noored olid hingega asja juures ning valmistasid
kodus tunnid hästi ette ning leppisid minuga kokku ka ajad, mil
ettevalmistatut tutvustada, analüüsida.
•

Millistest teadmistest või oskustest jäi puudu tööülesannete efektiivsemaks täitmiseks?
»» Kuna korraldasin nende noortega koos esimest ühist üritust,
siis ehk teadmistest ja oskustest erilist puudust ei tundnud,
pigem meeskonnatundest. Teades, et antud ühisüritus ei jää
meil viimaseks, loodan, et meeskonnatunne ja üksteise oskuste,
võimete, vajaduste tunnetamine üha areneb ning soodustab
ideede genereerimise ja tegevuste tulemuslikkust ning ühiste
eesmärkide tunnetamist. Ilmselt ka aktiivsem aktiivõppemeetodite kasutamine toetab seda eesmärkki.

•

Milliseid uusi koolitusel saadud teadmisi ja oskusi praktika käigus
rakendasin?
»» Osalesin aktiivõppemeetodite koolitusel ka kevadel, sestap ei
olnud ma väga üllatunud, kui aruannet kokku kirjutades selgus,
et olen suhteliselt täpselt lähtunud ürituse ettevalmistamise,
läbiviimise ja lõpetamise rakendamisel aktiivõppe meetodite
kuuest peamisest etapist, mida meile tutvustati aktiivõppe
meetodite teisel koolitusel Kirnal. Üllatav oli see seetõttu, et
minu praktika I, II ja III osa (ettevalmistav koosolek, ideede
kontroll, propagandapäev) toimusid nädal enne teist aktiivõppe
meetodite koolitust. Ka üritasin erinevate etappide lõppu ja
vahele pikkida erinevaid tagasiside saamise meetodeid, mille
vajalikkust mõlemad koolitused rõhutasid ning mis ka mulle
üha olulisemaks on muutunud.
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Toimetulek praktikal
Isikuomadused ja oskused

1

Suhtlemisoskus noortega

+

2

Meeskonnatöö-oskus (kolleegidega), noortega

+

Turvalisuse arvestamine ja selle tagamine

+

Pedagoogiliste teadmiste ja võtete
rakendamisoskus

+

Noorte ealiste iseärasustega arvestamine

+

Noorte kaasamine

+

Noorte juhtimine grupis

+

Konfliktsituatsioonide ennetamine

+

Konfliktsituatsioonide lahendamine

+

Ürituse, mängu korraldamine/läbiviimine

+

Võõrkeele oskus ametialase sõnavara
valdamisega

+

Arvuti kasutamise oskus

+

Algatusvõime

+

Loovus — uute lahenduste leidmine

+

Iseseisvus ja initsiatiiv

+

Töödistsipliin — õigeaegsus, täpsus, (kvaliteet)

+

Kohusetunne

+

Vastutusvõime

+

Otsuste vastuvõtmine

+

Muu:

(+)

3
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Noorte tagasiside
Isikuomadused ja
oskused
Juhendaja on sõbralik

Täiesti
nõus

Pigem
pole üldse
nõus

Üldse
pole
nõus

4

8

14

Juhendaja oskab teha asju
põnevalt

9

Juhendaja ei hiline kunagi

14

Juhendaja karistab mind, kui ma
käitun halvasti
Soovin oma juhendajaga veel
kaua koostööd teha

Pigem
nõus

5

2
10

4

Kokkuvõte
Aktiivõppe meetodite koolitusele järgnenud praktika läks minu arvates
kokkuvõtvalt hästi. Suutsin küll veidike unustada ja nö tahaplaanile
jätta aktiivõppe meetodid kui sellised, sest keskendusin pigem siiski
üritusele seatud eesmärkidele. Mõneti teadmatult valituks osutunud
õppemeetodid aga toetasid üllatavalt hästi üritusele seatud eesmärke.
Seda järeldasin nii üritust korraldanud noorte tegutsemistuhinast,
hilisemast analüüsist ning ka üritusel osalejate tagasisidest. Osalejate
hinnangul veetsid nad meie organisatsiooni seltsis sisutiheda päeva
saades põnevate tegevuste ja tegutsemiste kaudu tuttavaks meie
organisatsiooni põhitõdedega. Samuti meeldis neile see, et üritust
viisid läbi just Kodutütred. Ja eks see viimanegi on mõnes mõttes
noorte aktiviseerimise viis.
Noortelt saadud tagasiside lubas järeldada, et nad olid minu juhendamise, julgustamise, suunamisega enamasti rahul. Küll aga võib tõlgendada viie osaleja poolt märgitud hinnangut “pigem nõus” (väitega:
juhendaja oskab teha asju põnevalt) nii, et arenguruumi tegevuste
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põnevamaks muutmisel on veel küllaga. Aktiivõppe meetodid sobivad
selleks just suurepäraselt.
Arvan, et edaspidi kasutan oma töös juba teadlikult aktiivõppe meetodeid, sest see annab hea võimaluse vürtsitada osalejate jaoks ehk
veidi igavaid ja kordavaid teemasid, mis meie organisatsiooni arendamiseks on olulised. Väike mänguline kavalus annab noortele tegutsemislusti, tahet taas kokku tulla ja ehk ka aastate pärast oma oskusi
noorematele edasi anda.

Aruanne
Aeg: september — oktoober 2009
Koht: Kirna (2 päeva), Kehtna (1 päev)
Koolitajad ja koostajad: Argo Bachfeldt,
Uku Visnapuu
Keeletoimetaja: Terje Henk
Graafiline disain: Norman Orro

Koolitus oli rahastatud Euroopa
Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidavast programmi
„Noorsootöö kvaliteedi arendamine.“
1.1.0201.08-0001 ressurssidest.
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