Õige on õues õppida!
Õige on õues õppida! – see Mikk Sarve mõte oli üks paljudest 21.-22. augustil toimunud õuesõppe
koolitusel kõlamajäänutest, mis annavad indu ja kindlust liikuda traditsioonilisest koolipingist
mõnikord veidi eemale.
Mis on õuesõpe? Nagu koolitusel mitmed õpetajad kogesid ei ole see tegelikult midagi uut,
vaid pigem tagaplaanile jääv vana. On ju õpilastega õues käidud varemgi – matkad, ekskursioonid,
niisama jalutuskäigud jne. Lisaks tegevusele uue nime andmisele, on hakatud ka teadvustama
õuesõppe sügavamat tähendust – see on õppimine ise kogedes ja ise tehes ning kogetut teistele edasi
andes. Kindalasti mitte väiksema tähtsusega on õpilaste tervis, mis tubase eluviisi tõttu on järjest
halvenenud – uuringud kinnitavad, et õues õppijad on tervemad, tähelepanelikumad, tasakalukamad
ja rahumeelsemad (M.Sarv)
Et innustada ja julgustada õpetajaid minema õpilastega õue õppima, korraldas Melliste
Algkool-Lasteaed 21.-22.augustil õuesõppe koolituse Lõuna-Eesti pedagoogidele. Lisaks meie oma
kooli õpetajatele oli huvilisi koolitusele tulnud ka Sillaotsa, Valga, Kuuste, Võru, Suislepa, Aakre,
Puhja ja Tartu koolidest, kokku 28 pedagoogi.
Koolitus oli teadlikult ajastatud augusti lõpupoole, et kinkida õpetajatele tore ja meeleolukas
tööaasta avapauk tunnustuseks tänuväärse töö eest ning et koolituselt saadud indu ja ideid oleks
koheselt võimalik oma õpilastega jagada. Koolitus algas sõna otseses mõtte Emajõel, kus
hansalodjaga Tartust Emajõe kallaste lummavaid vaateid imetledes Emajõe-Suursoo keskusesse
sõideti. Selle eest, et suunata koolitusel osalejaid ümbritsevat loodust uurima ja anda lodjasõidule
lisaväärtus uute teadmiste omandamisega, hoolitsesid koolituse lektorid Piret Pungas MTÜ Peipsi
Koostöö Keskusest ja Helle Kont Tartu Keskkonnahariduse Keskusest. Kindlale maapinnale jõudes
ootasid meid juba õuesõppe eestvedajad Mikk Sarv ja Kristel Vilbaste, kes meiega oma pikaajalisi
kogemusi jagasid. Järgmisel päeval toimus koolitus Melliste Algkool-Lasteaias, kus lektorid Piret
Pungas ja Helle Kont sidusid õuesõppe ainetundidega ja igaüks sai veenduda, et õuesõpe ei ole
piiritletud vaid loodusainetega, vaid annab vabad käed intergeerida omavahel mitmeid õppeaineid.
Koolitusel osalenutelt tagasisidet saades jäid kõlama vaid kiidusõnad nii koolitajatele kui
ka Melliste Algkool-Lasteaiale.
Koolitus toimus projekti „Õuesõppe arendamine Lõuna-Eesti piirkonnas ja selleks vajalike
tingimuste loomine Melliste Algkool-Lasteaias“ raames, mida rahastavad SA
Keskonnainvesteeringute Keskus ja Mäksa vald.
Kohtumiseni õues!
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