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ÕPPEKÄIKUDE OLULISUST 
ON KAASAEGSES 
PEDAGOOGIKAS PALJU 
RÕHUTATUD 

✓John Dewey pidas õppekäike oluliseks osaks 
kultuurse ja demokraatliku kodaniku 
kasvatamisel, nägi õppekäikude väärtust 
elulistes õpikogemustes.

✓Johannes Käis võttis aktiivselt kasutusele 
mõiste „õppekäik“ (algselt peamiselt 
loodusõpetuses) ja propageeris nii õppekäikude 
metoodikat kui ka üldist elulisuse nõuet nii 
kirjutistes kui oma õpetajatöös.

✓RÕK, „Tark ja tegus Eesti 2035“ ja erinevad EL 
tasandi hariduse visioonidokumendid 
rõhutavad erinevates (autentsetes) 
keskkondades õppimise olulisust. 

Foto: USA Kongressi raamatukogu 
kogudest: ID cph.3a51565.

Foto: TLÜ Pedagoogika muuseumi

kogudest, 1922



L ä b i m õ e l d u d  Õ p p e k ä i g u d
- Toetavad ainealaste teadmiste kujunemist, nii uute kontseptsioonide õppimisel kui ka 

kordamisel ja seoste loomisel nö teooria ja praktika vahel 
- Võib isegi väita, et ilma õppekäikudeta pole osasid õppekava õpiväljunditest täita

- Toetavad õpioskusi (info töötlemine, uurimuslikke oskusi (küsimuste esitamine, 
järelduste tegemine), teadmiste ja oskuste rakendamine uudsetes situatsioonides, 
info esitlemine)

- Tekitavad huvi, tõstavad õpimotivatsiooni, annavad impulsi õpilase karjäärivalikuteks

- Annavad kõigile lastele „kultuurset kapitali“, avaradavad silmaringi ja võivad seeläbi ka 
suurendada õpilase empaatiavõimet ning oskust vaadelda mingit probleemi erinevate 
nurkade alt
- Eriti oluline sotsiaal-majanduslikult kehvema taustaga õpilaste jaoks!

- Parandavad klassisiseseid ja õpilaste-õpetaja vahelisi suhteid

- Soodustavad ainealast arutelu õpilaste spontaansetes vestlustes

- Loovad palju positiivseid emotsioone ja seeläbi eredaid mälestusi, mis toetavad 
õpilast ka hilisemates õpingutes, aitavad kooli muu eluga siduda, tutvustavad 
kogukonna kooliväliseid õppimise ressursse (nt raamatukogud) ning seeläbi 
muudavad koolikogemuse meeldivamaks (mis omakorda soodustab elukestvat õpet)



„Käisime eelmisel aastal kahe 9nda klassiga Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis. Käik 

oli iseenesest ”klassikaline” – palju puudujaid, sest osad vabastasid end ”mitte-

olulisest koolipäevast”, pikk bussisõit lärmakate teismelistega, kel pole eriti aimu, 

kuhu või miks minnakse ning huviorbiidis domineerivad suhted ja sotsiaalne 

interaktsioon. Ka kaks kaasasolevat õpetajat (üks neist mina) pole kursis ei aine ega 

programmiga ning tegelevad peamiselt õpilaste käitumise ohjamisega.

Mammutkooli mammutprojektide tüüpprobleem, ma pakun. Võimas aga oli 

muuseum ise, sealne õpilastele korraldatud programm ja selle läbiviijad. Tegevus 

oli kavandatud täpselt paraja ajaraamiga, milles oli piisavalt võimalusi iseseisvaks 

avastamiseks. Muuseumitöötaja tegi huvitava ja detailse esitluse, kus kasutas 

erinevaid abivahendeid ja meetodeid (digi, eksponaadid, arutelu, küsitlus).

Pärast bussi kogunedes oli kokkulepitud ajast üle läinud üks minu klassi nö 

keeruline õpilane. Helistasin talle – ei vasta, läksin tagasi muuseumi teda otsima. 

Leidsin ta kivimite saalist – uuris huviga eksponaate ja luges rahulikut silte, 

telefon oli hääletu peal ja ajataju kadunud. Ma ei teadnud, kuhu oma rõõmu 

panna.“ (Tegevõpetaja kogemus)



MILLINE ON TÕHUS JA TÄHENDUSLIK ÕPPEKÄIK? 

1) Eelneb põhjalik ettevalmistus, õpilased on etteval-
mistusse kaasatud ja õpetaja usub, et nii saab õppida.

2) Selge ülesehitus ja piisavalt struktureeritud 
tegevused, mis toetab ka külastusele eelnevat 
häälestumist ja järgnevat refleksiooni. 

3) Tegevused on koostöised, selge                       
väljundiga ja pakuvad õpilastele                            
valikuid ning toetavad huve.

4) Õppeprogramm toetab                                    
õpioskuste arengut (mitte                                         
ainult ainealase sisu                                      
omandamist). 

5) Kasutatakse ära paiga                                        
unikaalsus.



Õ p p i m i s e  k o n t e k s t v s  k o h t

Kogemusõpe (nt asutusest mitte-
sõltuv hobi, juhuslikult õpitud 
eluline oskus; vahel ka informaalne 
haridus – ei soovita)
Mitteformaalne haridus (osa 
huviharidusest; avalik loeng; 
vabatahtlik keelekursus)

Formaalne haridus (nt kool, teatud 
koolitused (autojuhiluba, esmaabi), 
ka mõni huvikool)

✓ Õppimise koht ei ole formaalne või mitteformaalne.
✓ Omandatud teadmine ei ole formaalne või 

mitteformaalne.
✓ Õppimise konteksti saab paigutada formaalsuse 

skaalale. 
✓ Piirid formaalse ja mitteformaalse hariduse vahel on 

järjest hägusamad. Õppija seisukohast on need sildid 
ka ebavajalikud.



Miks on õppekäik keeruline? 
Väljaspool kooli õppimine formaalhariduses tähendab piiride ületamist* 

*Boundary crossing termin tuleb sotsiaal-kultuurilisest õpiteooriast (Cultural Historical Activity Theory, vt nt Y. Engeström)

ERM Fk 2963:467_Käesalu Kooli õpilased õppekäigul Keila-Joale, 1955

1. Õpetaja on koolist väljas piiride ületaja, tegutseb „võõral“ territooriumil:
planeerimine nõuab kokkuleppeid, kontakte, aega, raha, energiat…

2. Ka kogenud õpetaja teeb uues keskkonnas tegutsedes algaja õpetaja vigu! 
3. Erinevate keskkondades kasutatakse õppimimisest rääkimisel erinevat keelt, nt 

kooli ja teaduskeskuse õpetajal on erinevad ootused õpitulemustele jms. 
4. Ka õpilased peavad toime tulema erinevate käitumistavade ja ootustega, uus 

keskkond tekitab ärevust, keskendumine on raskendatud. 
5. Samas, ainult sellised elulised olukorrad võimaldavad harjutada tegutsemist 

(õppimist) uutes olukordades! 



Õ P P E K Ä I G U  E L U J Õ U L I S U S  

D I S TA N T S Õ P P E  T I N G I M U S T E S ?

ERMFk2963_Saue kooli 5. klassi õppekäik Lõuna-Eestisse_pesemas Kaarna järvel_1924

✓ Kogu distantsõpet võib käsitleda individuaalse õppekäiguna õpilase koju ja 

koduümbrusesse (nt avastusrada.ee). 

✓ Erinevad autentsed keskkonnad tulevad meieni e-külalistundide, videoloengute, 

virtuaalsete kontserdi- ning muuseumikülastuste, digimaterjalide jms kaudu.

Distantsõppe väljakutsed sarnased õppekäikude väljakutsetega:

➢ Kuidas toetada õpilaste omavahelist koostööd, ainealast diskussiooni?

➢ Kuidas tagada kõigi õpilaste kaasatus/aktiivsus/huvi?

➢ Kuidas vältida enda läbipõlemist põnevate tegevuste 

planeerimisel/rakendamisel?

➢ Kuidas tagada, et õpilased saavutavad ettenähtud õpitulemused?

➢ Kuidas vähendada uutest keskkondadest tulenevat ärevust?

➢ Kuidas vältida liigset ekraaniaega ja leida mitmekülgseid tegevusi?

➢ …



- Digitaalsetes keskkondades

- Koduses olustikus

- Koduümbruses

KASULIK HARJUTUS:

KAARDISTA ÕPILASTELE 

KÄTTESAADAVAD ÕPIPAIGAD!



A I T Ä H !
H E L E N E @ T L U . E E

Ma kuulen ja ma unustan. 

Ma näen ja ma mäletan. 

Ma teen ja ma mõistan. 

(Konfuutsius)

ERM Fk 2963:467_Käesalu Kooli õpilased 

õppekäigul Keila-Joale, 1955
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