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EESSÕNA

See raamat on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku lasteaia, õppekava
või mõlemaga – praegused ja tulevased lasteaiapedagoogid, alushariduse
suunajad, ametnikud ja lapsevanemad. Teooriat illustreeritakse näidetega. Viimased on eelkõige lasteaia elust, ent lugema on oodatud ka
need, kes tegelevad õppekavatööga mõnel teisel haridusastmel.
Lasteaiaõpetaja töö lahutamatuks osaks on õppe kavandamine – igas
lasteaias on koostatud õppekava, mida täiendatakse ja arendatakse,
pedagoogid kavandavad rühma tegevust jne. Vastavalt õpetaja kutsestandardile on õppeprotsessi planeerimine üks pedagoogi põhitegevusi.
Milline aga peaks olema üks hea lasteaia õppekava? Millised osad
peaksid seal tingimata olema ja milline võiks olla selle sisu?
1999. aasta raamõppekava tuleku ajal oli õppekava materjale, eriti
lasteaia kontekstis, veel üsna vähe. 2008. aastal, mil koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava uuendati, ei ole see õnneks enam ammu
tühi ala. Teavet lasteaia õppekavade kohta sisaldavad Tallinna Pedagoogilise Seminari „Tea ja toimeta” sari, Tallinna Ülikooli trükised,
Hea Alguse jt materjalid, samuti on lasteasutuste pedagoogid, maakondade haridusspetsialistid ja teised saanud õppekava-alast infot mitmesuguste kursuste ja koolituste käigus.
Koolitustel, lasteaiarahvaga kohtudes ning koolieelse lasteasutuse
õppekava arendustöös oleme kokku puutunud sellega, et inimeste arusaam õppekavast on kaunis kitsas ning isikuti vägagi erinev. See võib
põhjustada vaidlusi ja vääritimõistmisi. Kui kasinad teadmised õppekavadest on seotud võimupositsiooniga, võib liiga ühekülgse ja kitsa
arusaama tõttu kannatada kogu lasteaia, maakonna või koguni riigi
alushariduse kvaliteet.
Selle raamatu eesmärk on aidata praktikutel – lasteaiaõpetajatel, juhatajatel, nõunikel, maakondade haridus- ja järelevalvespetsialistidel –
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kujundada oma arusaamu õppekavast. Tegemist on populaarteaduslikus laadis ülevaatliku materjaliga. Mõne teema sügavamaks
uurimiseks saab kasutada kirjanduse loendis toodud allikaid.
Raamat koosneb kolmest osast.
1. Esimene ja mahukaim käsitleb õppekava – selle mõiste kitsamaid ja
laiemaid käsitlusi, õppekava aluseid, tasandeid, komponente.
2. Teises osas antakse ülevaade Eesti alushariduse õppekavadest läbi
aegade. Ehkki õppekava nime kannab hariduse alusdokument alles
1999. aastast, on Eesti lasteaedadel juba enam kui saja-aastane traditsioon.
3. Kolmandas osas keskendutakse alushariduse õppekavadele – selle
haridustaseme õppekavade eripärale ja küsimustele, millele alushariduse õppekavade loomisel ja rakendamisel tuleb otsida lahendusi.
Õppekava on lai ja keerukas; et lugeja elu lihtsamaks ja huvitavamaks
teha, esitatakse ka lugusid elust1.
Lugude kaudu õppida ja õpetada armastab ka üks raamatu autoritest, Maria. Juba lapsepõlves meeldis talle lugeda pedagoogilist kirjandust, eriti kaldkirjas näitlikke lugusid: kuidas Nataša N. suitsetamisest loobus, Olesja S.
kollektiivi sulandus või Viktor G. oma teismelise pojaga suhteid parandas.

Autoritena loodame, et see raamat on lugejale nii kasulik kui ka huvitav. Kas just nii huvitav, et iga õpetaja öökapiraamatuks saada . . . Aga
miks ka mitte?

1

Kõik lood põhinevad reaalsetel kogemustel, aga pea ükski neist pole üks-üheselt elust
maha kirjutatud. Tegelaste nimed ja konkreetsetele inimestele või asutustele viitavad
asjaolud on muudetud, sageli on mitu sarnast lugu üldistusjõu suurendamiseks kokku
pandud. Nii et kui tunnete nime järgi ära oma kolleegi, siis on see kindlasti eksitus.
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