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Jätkem lastele aega 

Kasvatus ja haridus kuni lapse kooliküpsuseni 
 

Olgu tänatud PISA. Tänu sellenimelisele uuringule 15-aastaste lugemisoskusest,  mille 

tulemused polnud  Saksamaal just head, on kool tõusnud taas selgemini ühiskondliku teadvuse 

keskmesse. Diskussioonide teemaks on jälle ka lapse esimesed eluaastad enne kooli, ja pedagoogiline 

ülesanne üldises mõttes, mida ühiskond peab sel ajal täitma ja mille ta on vähemalt osaliselt 

delegeerinud lasteaiale.  

Poliitilise diskussiooni käigus on tärganud mõte, et lasteaed pole mitte ainult hooldusasutus, 

vaid sellele on lisandunud sõna otseses tähenduses esmane kasvatuslik ja õpetuslik ülesanne. Sellega 

tekib võimalus ja vajadus teravdada haridussüsteemis tema kui iseseisva kasvatus- ja haridusastme 

spetsiifilist profiili. 

Lasteaed pole kool – ega  mitte ka eelkool. Tal on põhimõtteliselt teised ülesanded- sest 

selles eas lastel on teistsugused huvid ja vajadused kui koolilastel. Lapsed õpivad intensiivselt juba 

enne kooli. Siiski teevad nad seda siin teistmoodi kui seal. Mida ja kuidas nad õpivad, määravad nad 

esimestel eluaastatel palju rohkem ise kui see koolis on võimalik või üldse võiks olla soovitud. Kui 

tahetakse see koolieelne faas liiga vara kooliõpingute kasuks katkestada, tähendaks see ka 

arenemisvõimaluste lämmatamist,  enne kui need saavad idaneda ja areneda. Millal on laps "küps" 

kooliõpingute uueks kvaliteediks, see näitab ennast kõige paremini ise. Täiskasvanutel tarvitseb  lapsi 

vaid tähelepanelikult jälgida. Kui kasvatajad vastavad sellele pedagoogiliselt kompetentse 

tegutsemisega, rajab lasteaed - koos vanematega - järgnevatele haridusinstitutsioonidele soliidse 

vundamendi, millele saab läbimõeldult üldse erinevaid koolitüüpe rajada. 

Individuaalsus ja mitmekesisus -  algusest peale 

  "Ühel hommikupoolikul, kui olin veel päris väike laps, seisin maja välisukse ees ja vaatasin 

vasakul asuva  puuriida poole, kui äkki ilmus nagu välk selgest taevast sisemine mina  "mina olen 

mina."  Luuletaja Jean Paul (1763-1825) võis olla siis umbes kolmeaastane;  ta teadvustab  ennast 

esimest korda kui individuaalsust -  ja sellest hetkest alates alatiseks. Miljardite inimeste hulgas pole 

kaht täiesti ühesugust inimest, ka ühemunarakukaksikute hulgas mitte. Inimese puhul on tüüpiline, et 

igaüks erineb teisest oma kalduvuste, võimete, huvide, annete ja ka puuete poolest, mis kellelegi  on 

antud ja et me peame elu jooksul õppima seda endale teadvustama. 

Mitmekesisus on normaalne -  sünnist alates .  Šveitsi  lastearst Remo Largo toob esile rea 

andmeid, millest siin loetleme vaid mõned: 

Erinev on sünnikaal. Mõned lapsed kaaluvad  ilmale tulles vähem kui 2500 g, mõned rohkem 

kui  4000 g. 

Vastsündinutel on erinev unevajadus, mõned magavad 13 t  ööpäevas, teised vajavad  20 t ja 

rohkem. 

Kõik lapsed ei söö ühepalju, nii söövad ühe aasta vanused lapsed keskmiselt 900 g toitu 

ööpäevas, kuid mõnele piisab 600-700 grammist, samal ajal on  teistel vaja  topeltkogust. 

Suurem osa lapsi õpivad esimesed sõnad selgeks 12-18 kuu vanuselt,  hilise arenguga lapsed 

(tavaliselt poisid) saavutavad sama taseme 21-33 kuuga. 
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Ka motoorne areng ei kulge kõikidel lastel ühtemoodi. Veel mõned aastad tagasi olid 

erialaspetsialistid seisukohal, nagu  kulgeks kahe esimese eluaasta jooksul    areng  kõikidel lastel 

ühtemoodi:  viie- kuni seitsmekuuselt keeravad nad ennast kõhult seljale ja veidi hiljem seljalt kõhule. 

Umbes sama vanalt keeravad nad ennast kohapeal (ringis roomamine). Seitsme kuni kümne kuuselt 

loivavad nad edasi kõhu peal  ja roomavad käte ja jalgade toel. Kümne kuni kolmeteistkuuselt 

hakkavad nad liikuma neljakäpukil, siis tõusevad püsti ja kõnnivad. Täna me teame: enamus lastest 

areneb nii, kuid uuemad uuringud (Largo 1985 ja Pikler 1988)on tõestanud, et 13 % lastest käitub 

teisiti ja jätab näiteks mõned etapid vahele. 

Mitmekesisuse printsiip ei kehti  mitte ainult lapsi omavahel võrreldes, see kehtib ka üksiku 

lapse puhul. Nii pole kõik võimed nagu näiteks keel, loogiline mõtlemine ja motoorika ühel  lapsel  

ühtmoodi intensiivselt välja arenenud. Nagu Largo tõestab, on erinevad pädevused  kaheksa-

aastastel lastel selgelt erineval tasemel  arenenud. Kui kõne on arenenud juba väga hästi, siis 

loogiline mõtlemine võib olla üsna nõrk- või ka vastupidi. Mitmekesisus ja individuaalsus lapsepõlves 

- selgelt on see printsiip ära tuntav, kui vaadelda erinevast soost või mitmesuguseid etnilisi, 

kultuurilisi ja sotsiaalseid gruppe. Nii on üldteada: laste puhul pole olemas arengunäitajat, mis 

ühevanustel lastel oleks ühesuguselt välja arenenud. Mitmesuguseid omadusi ja võimeid on erinevalt 

antud ja need küpsevad samuti erinevalt; see kehtib nii erinevate laste omavahelises võrdluses kui ka 

üksiku lapse puhul. 

Lapsed on algusest peale  individuaalsused, keda pole võimalik ära vahetada, ainukordsed 

vastava näitaja arengutaseme poolest - ja ikkagi  on nad samas ka sotsiaalsed olendid, sõltuvad 

sotsiaalsest suhtlemisest. Lapsed tahavad iseennast tajuda, mõista, teostada - ja nad otsivad ja 

vajavad selleks alati erinevate sotsiaalsete kogukondade arenguruumi , nagu näiteks perekond või 

kool, omavanuste grupp või intensiivset sidet teise inimesega. Individuaalsus ja kogukond tingivad 

teineteist,  kuuluvad kokku.  

Indiviidi ja kogukonna suhte kujundamise individuaalse ja samas sotsiaalse põhimotiivina  

formuleerib sellepärast Rudolf Steiner:  "Tervendav on vaid see, kui inimhinges peegeldub terve 

kogukond ja kogukonnas elab üksiku hinge jõud."  Sellest peaks tulenema elementaarne kasvatuslik 

ja hariduslik eesmärk:  integreerida ja kujundada läbimõeldult mõlemat arengusfääri -  

individuaalsust ja sotsiaalset kogukonda.  Nii omandab just lasteaed perekonna ja kooli  kõrval erilise 

tähenduse ja ta ei tohiks langeda poliitilise suva ohvriks näiteks sel moel, et teda majanduslikel  ja 

poliitilistel kaalutlustel piiratakse. 

 Sellega pole sõnagi öeldud iga hinna eest olude säilitamise kaitseks. Kui selgub, et sotsiaalsed 

olud lapse arengut takistavad, tuleb neid muuta. Näiteks seal, kus lasteaia metoodilis-didaktilist 

korraldust tuleb parandada, peab see sündima, kui pedagoogide kvalifikatsiooni saab tõsta, tuleb 

seda võimaldada. Kuid muutuste mõõdupuuks peab jääma individuaalse mitmekülgsuse tagamine, 

mitte normeerimine. 

Nii vaadatuna pole käimasolev debatt kooliea ettepoole toomisest konstruktiivne, 

samamoodi nagu ettepanekud tuua kooli õppetöö sisu ja meetodid lasteaeda ja muuta seega 

lasteaed eelkooliks. Lastel on õigus oma ajakavale, kui mitte koolis, siis vähemalt sellele eelnevatel 

aastatel.  Poliitilistel ja majanduslikel huvidel ei tohiks seal kohta olla. Nii distantseerub  näiteks ka  

Matthias Hugoth, katoliiklike päevahoiuasutuste liidu  büroo referent, sellest kooliea ettepoole 

toomise ideest:  "Ühtne arusaam koolieelsete lasteasutuste haridusest on vastuolus funktsionalistliku 

määratlusega kooliharidusest, mis jõuab välja   üksikute võimete treenimiseni." 
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Ka prof Wassillios E. Fthenakis, Baierimaa Eelkoolipedagoogika Instituudi juhataja, ei toeta 

kooliea ettepoole toomist, tuletab aga meelde  kohustuslikke kasvatus- ja hariduskontsepte. 

 

Toetus, kindlustunne ja kaitstus - mitte ainult hingelisest aspektist vaadatuna 

 
Kolm esimest eluaastat olevat otsustavad, nii arvati aastakümneid.  Ja sellest tehti mõnikord 

valesid järeldusi, sest inimese aju olevat 3. eluaasta lõpuks välja arenenud ja järgmistel aastatel 

polevat lapse arengu seisukohalt enam nii suurt tähtsust. Nüüd on moodsad ajuuuringud esitanud 

uuemad seisukohad ja sellega ümber lükanud seni  oletatud lahususe üheltpoolt aju arengu ja teisalt 

inimese käitumise, mõtlemise ning tunnetuse  vahel (Gerald Hüther, 1999 ja 2002). 

On ilmnenud nimelt, et on olemas tihe ja  püsiv seos ema-lapse suhete (või mõne teise 

usaldusliku tugiisiku) ja lapse aju väljaarenemise protsessi vahel.  Mida varem sisendab  

emotsionaalne suhe lapsele kindlust ja kaitstust, mida sügavamalt, intensiivsemalt on tal võimalus 

kogeda, et alati, kui ta väljendab hirmu, on keegi olemas, kes pöördub hellalt ta poole, võtab ta 

kätele ja kiigutab, räägib temaga ja kustutab nälga, seda tugevamaks muutub usaldus iseenda ja selle 

inimese vastu ning  hiljem laieneb see teistele inimestele. Laps õpib oma hirmu ületama kõigepealt 

ema või mõne teise esmase tugiisiku abil (Gerald Hüther). Need varajased kogemused jäädvustavad 

ta ajju võime valitseda hiljem ise oma hirme.  Teisi võimeid, kujutlusi ja põhihoiakuid vormib laps 

kogu kasvatuse käigus sarnasel moel.  

Viis ja laad, kuidas me lapsi kasvatame, missuguseid võimeid ja pädevusi nad omandavad, 

missuguseid põhihoiakuid, väärtushinnanguid ja sotsiaalseid suhteid nad suudavad rajada, kui 

intensiivselt nad kogevad paljude aastate vältel kindluse ja kaitstuse tunnet- sellel kõigel on sügav 

mõju mitte ainult laste, noorukite ja hiljem täiskasvanute  hingele.  Need kasvatuslikud ja 

sotsialiseerumise protsessid mõjutavad aktiivselt ka inimese aju kujunemise, arenemise  ja 

võrgustumise protsessi. Kasvatus mõjutab sõna otseses tähenduses organite moodustumist. Ei ole 

mingil juhul ükskõik, kas laps vaatab televiisorit või mängib viiulit, kas ta surfab internetis või loeb 

raamatut, kõik see vallandab lapse ajus vastavalt erinevaid protsesse. Rudolf Steiner kirjutas juba 20. 

sajandi algul:  "Kui laps näeb enne seitsmendat eluaastat enda ümber vaid tobedaid tegusid, võtab ta 

aju sellise kuju, mis mõtleb hilisemas elus välja vaid totrusi" (Die Erziehung des Kindes vom 

Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft/ Lapse kasvatamine vaimuteaduse vaatevinklist/, 1907. 

 

Salutogenees -  ehk kuidas tekib tervis? 
 

Me kõik soovime, et meie lapsed areneksid tervena  -   vaimselt, hingeliselt ja kehaliselt. Ja 

kui nad kord haigeks jäävad, soovime, et nad oleksid varsti taas terved.  

Paljud lapsed jäävad tänapäeval haigeks aga mitte ainult nakkuste,  väliste vigastuste või 

geneetilist laadi põhjustel, paljud haigestuvad ka ebasoodsate eluolude tõttu:  nad jäävad üksi, sest 

vanematel pole nende jaoks aega, nad on maha jäänud keelelises arengus, sest neil puuduvad 

eeskujuks olevad inimesed,  nad muutuvad tundide viisi televiisorit vaadates ja permanentses 

suhtluses vägivallavideotega ise agressiivseks, neil on pideva ärrituste tulva tõttu unehäired, nad on 

hüperaktiivsed, sest nad on sunnitud  elama hüperaktiivses ja pealiskaudses maailmas. 
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Nii on vanemate, õpetajate ja kasvatajate küsimus aktuaalsem kui kunagi varem: mida saame  

teha, et ära tunda individuaalse ja sotsiaalse tervise allikad ja mis peaks toimuma, et lapsed kasvaksid 

tervemana kui seni? 

  Selle küsimuseasetusega tegeles ka ameerika-iisraeli meditsiinisotsioloog Aaron Antonovsky 

(1923-1994); teda peetakse salutogeneesi -paradigma isaks, mis leiab Saksamaal  alles alates 

üheksakümnendatest aastatest meditsiinis, pedagoogikas ja sotsiaalteadustes üha rohkem 

tähelepanu. 

Antonvsky eristab kõigepealt sisemisi ja väliseid tervist mõjutavaid faktoreid. Lühikese 

näitega selgitab seda Eckhard Schiffer:  "Kas tuleb meelde?  Ennast mõnusalt ringutades laman 

voodis, kõikidest kohustustest prii, kaasa arvatud kodused ülesanded. Ema hoolitseb. Kuivik (no jaa!), 

pärnaõietee ja loetakse ette raamatut. Niisugune gripp on täitsa tore. Või teisti väljendudes:  paljud 

terved jõud meis ja meie ümber, mis sisendavad  kindlust, et me pole üksi ja abituna haiguse 

meelevallas." 

Võime suuta  etteloetud jutu fantaasiaga midagi peale hakata, ja kindlustunne, et ema meid 

ei unusta, kuuluvad sisemiste tervist mõjutavate tegurite hulka. Välised on pärnaõietee, valmistehtud 

voodi ja kuivikud. Oluline on aga see, et juttu ei loe ette ükskõik kes (see võiks tulla  ju ka  raadiost, 

televiisorist või kassetilt),  ega serveeri  teed ja kuivikuid ükskõik kes -  palju tähtsam on ema ja lapse 

vaheline südamlik tervendav suhtedialoog.  "Väline" ja "sisemine" sulanduvad kokku, saavad üheks. 

Aaron Antonovsky  salutogeneesi  kontsepti  kuulub sisemiste ja väliste faktorite eristamise 

kõrval koherentsuse mõiste (ladina k: seotud olev, kokku hoidma, toeks olema) kui otsustav asjaolu 

iga inimese tervise seisukohalt. 

Koherentsustunde all mõistetakse valdavat meeleolu,  püsivat  kindlustunnet, tunnet hoida 

sisemiselt ühte, aga ka kindlustunnet, et abi ja toetus on väljastpoolt olemas. Koherentsusmeel 

tähistab vastavalt selle tundega kaasnevat „mõttelise aktiivsusega seotud maailmatunnetust“  

(Schiffer). 

Nii koherentsustunne  kui  koherentsusmeel moodustuvad kolmest komponendist. 

- Arusaadavus:  Maailm  näib arusaadavana, veenvana ja korrastatuna; probleeme ja raskusi, 

mis esile kerkivad, on võimalik mõista laiemas seoses. 

- Rakendatavus:  Elu püstitab ülesandeid, mis tunduvad olevat lahendatavad. Olemas on 

usaldus, et käsutuses on piisavalt sisemisi ja väliseid ressursse (abistavaid allikaid) elu 

ülesandega toimetulekuks. 

- Mõttekus:  On olemas eesmärke ja projekte, millesse tasub panustada.  Eluviisiga seotud 

pingutused tunduvad olevat mõttekad. 

Seda, mis  Antonovsky töötas välja tervistumise faktorite kohta üldiselt, võib üle kanda lapse 

arengule  ja kasvatusele. Just siis, kui paljude laste  terve areng  on esimestel eluaastatel  takistatud, 

võib see olla abiks.  

Poliitilisi kavatsusi  tuua kooliea algus ühe või kahe aasta võrra ettepoole ja/või    muuta lasteaed 

kooliks tuleb hinnata  mõõdupuuga, kas see lapse arengut ka toetab või hoopis kahjustab. 

 

Arusaadavusest 

Lapsed tahavad  maailma tundma  õppida  ja mõista seostes.  Põhiline mõte seejuures on:  

kui nad suudavad  paljusid tegevusi mõista  tajumise, vaatlemise ja tegutsemise teel, kasvab 

pikkamööda põhjuse ja tagajärje seostamise võime. Mida läbipaistvamaks  õnnestub muuta maailm -  
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see kehtib kõigi elualade ja vanuste kohta -. seda  vähem on meiega võimalik manipuleerida, seda 

kindlamalt ja suveräänsemalt suudame oma elu  juhtida - seda tervemini  me elame. 

See on läbimõeldud metoodiline tee, näidata väiksematele lastele esialgu ette võimalikult 

lihtsaid, hästi läbinähtavaid tegevusi ja seoseid, näit lihtne muinasjutt selgepiirilise sündmustikuga,  

ema või kasvataja tööd,  mida on lihtne meelde jätta ja mõista, nagu näit nõude pesemine, 

õmblemine, leiva küpsetamine või mõne asja parandamine jne. Järgmiste sammudega õpib laps aru 

saama üha komplekssematest seostest ja neid  arvestama. 

 

Rakendatavusest 

Lapsed on algusest peale tahtelised olendid. Tegutsemistung mõjutab lapse mängu esimesel 

kolmel eluaastal eriti intensiivselt. Seda, mida ta meeleliselt tajub, tahab ta otsekohe teoks teha:  

esialgu seda vaevalt  mõtestades ja sageli seotuna kordamise rõõmuga. Kui sellele tegutsemis- ja  

elementaarsele liikumistungile jäetakse piisavalt ruumi ja aega, tekib sellest  vundamendikilluke 

aktiivse teotahtelise täiskasvanu rolli jaoks, kes tahab ja suudab midagi korda saata. 

Umbes kolmanda ja viienda eluaasta vahel lisandub puhtale tegutsemistungile 

mängufantaasia.  Lapse fantaasiajõud loob justkui maailma uuesti, kujundab selle ümber, mil 

meeleliselt tajutu liigutab nüüd sisemiselt, see vormitakse ümber ja  luuakse mängides uuesti ;  siin 

luuakse  alus sellele, millel saab hiljem  õitsele puhkeda  täiskasvanu loomingulisus. 

Umbes viienda ja seitsmenda eluaasta vahel avaldub kolmas kvaliteet. Üha enam pääsevad 

maksvusele kujutlusjõud ja intellektuaalsed jõud, ka mälujõud kasvavad intensiivselt, lapsest saab 

sotsiaalne olend. Lapsed organiseerivad ühiseid mänge, tuletavad reegleid, planeerivad ja lepivad 

kokku. Nad astuvad liitu - mõnikord ka täiskasvanute vastu, nad valdavad üha paremini  keelt ja 

avastavad lõputult uusi võimalusi, nad jälgivad ümbrust  üha terasemalt  ja detailsemalt. 

See laste mängu omadus valmistab ette hiljem avalduvat võimet saada selge mõtteline 

ülevaade maailmas valitsevatest seostest. 

Ühtki nendest arengusammudest laste mängus ei tohi eirata, ühtki neist ei tohiks jätta 

unarusse ega lühendada, kõik nad on hindamatu väärtusega  nurgakivid täiskasvanu elu 

kujunemisele. 

 

Meeledimensioonist 

Lapsed on matkivad olendid, kes otsivad orientiiri. Nad jälgivad tähelepanelikult, kuidas 

täiskasvanu midagi teeb. Kas ta tegevus on mõtestatud või  kiretu, pealiskaudne või entusiastlik? Kas 

sõnad ja teod lähevad kokku või mitte? Väiksed lapsed mitte ainult ei matki "väliseid" meeltega 

tajutavaid täiskasvanute tegevusi ja käitumismalle, nad "tunnevad" selle järgi  „ära“, kuidas inimene 

elab, räägib ja tegutseb, ka tema valdava hingelis-vaimse meeleolu.  

Kasvatus- ja õpetamisprotsessis on vastavate individuaalsete annete ja võimete äratundmise 

ja arendamise kõrval tähtis õpetada  ka põhjapanevaid eetilis-moraalseid, religioosseid, üksikule 

inimesele, ühele kultuurile omaseid kandvaid väärtusorientatsioone. Niisugust pedagoogilist 

protsessi saab kujundada hästi  vaid siis, kui täiskasvanud kasvataja alati ise püüdleb selle sisemise 

mõtestatuse ja orientatsiooni poole. Lapsed ei otsi perfektseid kasvatajaid (neid pole ka olemas), aga 

nad otsivad inimesi, kes püüdlevad   sisemise tõearmastuse ja selguse poole. Vaid nii suudavad nad 

õppida oma hilisemas elus ära tundma elule mõtet andva dimensiooni.  

Tervenemist toetavaid  faktoreid otsides kohtume koherentsi näol mõistega, mis sisaldab 

niisuguseid elemente nagu arusaadavus, rakendatavus ja meeledimensioon. 
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Salutogeneesi mõistega  tihedalt seotud olev mõiste resilientsus kujutab endast selle 

täiendust. Resilientsuse all mõeldakse seega vastuseisu, vastupanujõudu või ka sisemist erksust ja 

paindlikkust. Resilientsuse uurijad küsivad näiteks: kuidas õnnestub  lastel ja noortel kujundada  

võimeid, mis aitaksid neil toime tulla haiguste, kriiside, ühiskondlike nõudmiste ja ka ülepingutatud 

nõudmistega? Missugused on kaitseabinõud, mis kaitseksid lapsi psüühiliste ja füüsiliste kahjustuste 

eest? Missugused pedagoogilised meetmed hoiavad ja tugevdavad lapse vastupanujõude?  Kuidas 

saame lapsi nii kasvatada, et nad orienteeruksid võimalikult hästi nüüd ja hiljem täiskasvanuna 

maailmas, mis on järjest raskemini läbinähtav ja allutatud üha järsematele muutustele? 

Kusjuures sisemise erksuse ja paindlikkuse kasvatamine ei tähenda kohandumise kasvatamist 

ja vastupanujõudude tugevdami se   eesmärgiks pole lastele "paksema naha" selga treenimine, mis 

teeb nad tundetuks ja nüriks.   

Tervendav ehk tervenemist toetav kasvatus algab seega lapsi südamliku, kindla ja usaldusliku  

pilguga jälgides, neid tundma õppides, nende andeid, kalduvusi, temperamendi  eripära, võimeid, 

huvisid ja individuaalseid iseärasusi  ning  jõude märgates  ja sellest lähtuvat pedagoogilist 

tegutsemist arendades. 

 

Waldorfpedagoogika ja salutogenees 
 

Pedagoogika, mis sisaldab salutogeneesi aspekte, esitab küsimuse tingimuste ja eelduste  

kohta, milles lapsed saavad kehaliselt, hingeliselt ja vaimselt tervena  areneda. Sellega läheneb ta  

paljuski waldorpedagoogilisele käsitlusele. Ka waldorfpedagoogika  lähtub terviklikkusest ja on 

orienteeritud lapse tervistumisele. 

Mõned tunnused on: 

•Rudolf Steineri kaheteistkümnele meelele laiendatud õpetus meeltest,  mis on inimese 

terve suhte alus oma kehasse, loomulikku ümbrusse ja ümbritsevatesse inimestesse. Neli „alumist“ 

meelt (kompamismeel, elumeel, liigutusmeel ja tasakaalumeel) võimaldavad tajuda oma füüsilist 

keha , neli „keskmist“ meelt (haistmismeel, maitsmismeel, nägemismeel, soojusmeel) ja neli 

„ülemist“ meelt (kuulmismeel, häälikumeel, mõttemeel ja mina-meel) juhivad meid tajudes maailma 

ja inimese sisemusse. 

•Nii psühholoogiliselt kui füsioloogiliselt kolmeks jaotatud inimesekäsitlus: füsioloogiliselt 

meelte-närvide, rütmilise süsteemi ja  ainevahetus-liigeste süsteemi organoloogias;  psühholoogiliselt 

kujutluse, tundmise ja tahtena. Sel ajal, kui Steiner toob välja mitmekihilised korrelatsioonid, mis on 

olemas  selle kolmeosalise süsteemi sees, ületab ta näiteks seisukoha, et füüsiline olevat vaid 

närviprotsesside üks funktsioon ja seega lokaliseeritud närvisüsteemis. Waldorfpedagoogika jaoks 

tähendab see metoodiliselt/didaktiliselt ümber sõnastatult, et igasuguse õppimisprotsessi käigus on 

osaline- ja peab olema -  mitte ainult närvisüsteem, vaid alati  inimene kui tervik. 

•Biograafiale orienteeritud lapse arengu psühho-füsioloogia: lapse arengut võib kirjeldada 

kui eluetappe, mida tähistab näiteks hammaste vahetumine ja keha muutused või puberteet, 

kusjuures laps läbib iga etapi vältel iseloomulikud ja arengu seisukohalt hädavajalikud 

õppimisprotsessid ja arengusammud. Seda ülevaadet eluetappidest ei tohi mingil juhul käsitleda 

skemaatiliselt, vaid mõista alati vaid orientiirina ja individuaalselt. 

Waldorfpedagoogika võtab nii füüsilisi kui psüühilisi arenguprotsesse tõsiselt, püüab iga lapse 

juures  ära tunda nende individuaalseid avaldumisvorme , annab nende küpsemiseks vajalikke 

kvalifitseeritud  impulsse  ja  vajalikku aega ning ruumi. Seetõttu on waldorfpedagoogika  varajases 
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lapsepõlves ühekülgsete meetmete  ja kahjulike ahvatluste vastu  ja püüdleb rohkem selle poole, et 

lapsed areneksid kehaliselt, hingeliselt ja vaimselt „stabiilselt“, et noorukieas  ja täiskasvanuks saades 

suudaksid nad vastata paremini meie ajastu mitmekesistele nõudmistele. 

 •Pedagoogiline eetos, mille all mõistab waldorfpedagoogika panust kogu meie kultuuri arengusse. Ta ületab sellega vaid ühiskonnale orienteeritud kasvatusliku ülesande piirid, kuid kaasab need. Keskpunktis on vastutus inimese ees, see kujundab kasvataja ja õpetaja pedagoogilise eetose. Kasvav laps peab saama arendada kõiki oma võimalusi, võimeid ja andeid, et anda hiljem oma panus ühiskonna ja kultuuri arengusse. See saab edukalt toimuda aga ainult niisuguses atmosfääris, kus kõik pedagoogilises protsessis osalejad - vanemad, kasvatajad, õpetajad - püüavad saavutada pedagoogilistes küsimustes konsensust. Ka sellel protsessil on kõikide osapoolte jaoks tervendav jõud. 
 •Kasvatus vabadusele. Tervendav pedagoogika saab oma positiivset mõju aga ainult siis laiendada, kui selle teostamiseks on olemas võimalikult suur tegutsemisvabadus. Maksimaalselt õiguslikult ja majanduslikult tagatud autonoomia kõikidele pedagoogilises protsessis osalejatele tagab selle, et ollakse valmis võtma ja kandma kõrgeimal määral vastutust. Ka PISA-uuringu tulemused näitasid näiteks Soome kasvatus- ja haridussüsteemi näite varal, et loomisrõõm, vastutustunne ja saavutusvalmidus on kasvatajate, õpetajate, vanemate ja viimaks ka õpilaste puhul eriti kõrge just siis, kui   vabadus selle teostamiseks on võimalikult suur ja optimaalne identifikatsioon pedagoogilise protsessiga tekib siis, kui on võimalikult vähe kõrvalisi mõjutusi. Vaba vaimne elu on kõikide osapoolte jaoks oluline tervendav faktor. Ka projekti AG Gesundheitsfördernde Pädagoogik (Tervendav pedagoogika) Bernis tulemused näitavad sama tendentsi.  
Lasteaed kui baaspädevuste omandamise paik 
  Õppimine ei alga mitte alles koolis, kuid õppimine enne kooliküpsuse saabumist erineb oluliselt koolis õppimisest.  Lasteaias õppimist iseloomustab nn implitsiitne õppimine. Waldorfpedagoogika mõistab selle all kaudset õppimist, mis lähtub valdavalt läbielatud näidetest (eeskuju ja matkimine). Nii harjutavad lapsed näiteks oma sõrmede peenmotoorikat mitte spetsiaalsete  läbimõeldud tegevuslikest seostest väljarebitud harjutustega, vaid konkreetsetes tegevustes, näiteks lõunasöögiks juurvilja tükeldades, heegeldades, tikkides või sõrmemänge mängides.  Ka meelte, näiteks kompimis-, tasakaalu-, liikumis-, elu-, maitsmis- ja kuulmismeele eest hoolitsemine või kasvava teadlikkuse arendamine looduse ja aastaaegade suhtes toimub implitsiitsel teel.  Koolis on vastupidi esiplaanil eksplitsiitne õppimine, st koolilaps viiakse otsesemalt ja kindla eesmärgiga konkreetsetesse õppimissituatsioonidesse nagu arvutamine, loendamine, kirjutamine, lugemine. Koolis juhib õppimist õpetaja, ühe aastakäigu lapsed (erinevalt lasteaiast on siin vanuseliselt homogeensed rühmad) istuvad suurema osa ajast laudade taga või pinkides, pilk 
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 suunatud õpetajale või tahvlile, on kindlad tunni osad ja ülesandepüstitused ja hiljem kontrollitakse erinevates ainetes üksikute õpitud oskuste omandamist  .  Aktuaalsed nõuded kooliea alguse ettepoole toomisest, eelkoolidest või haridusaedadest ei tunnusta neid erinevaid teid ja nende tähendust lapse arengule.  Kooliküpsuse saavutamise eelsetel aastatel peavad lapsed omandama niinimetatud baaspädevused, mille baasil saab alles optimaalselt rajada  koolis toimuvat kasvatust ja õppimist. Kuni kooliküpsuseni- mis ei kujune poliitiliste/majanduslike kaalutluste alusel, vaid mille määrab lapse individuaalne kehaline, hingeline ja vaimne areng -  pole just kontrollitavad teadmised need, mida lapsed peaksid õppima. Vastupidi: nad peavad omandama või selgeks  õppima baaspädevused, millega hiljem omandada vajalikke teadmisi ja oskusi ja osata nendega ka ümber käia.  Waldorfpedagoogika kasvatuslikes ja õpetuslikes eesmärkides võib eraldi välja tuua järgmised baaspädevused:  KehaKehaKehaKeha----    ja liikumispädevusja liikumispädevusja liikumispädevusja liikumispädevus     Teadlased on kindlaks teinud, et enam kui pooltel esimeste klasside õpilastel esineb rühihäireid, ülekaal või tasakaaluhäireid. Paljud lapsed kannatavad liikumisvaeguse all, nende motoorika on ebapiisavalt arenenud. Sellest on seel vähe: kuna kehaline aktiivsus  on vastavuses inimese hingelise ja vaimse meelelaadiga, tulevad ka siin üha enam päevavalgele arenguhäireid. Teisalt mõjutab liikumisvõime  üsna olulisel määral kõne omandamist ja kognitiivseid võimeid. Asjadest arusaamine ja  nendele  lähenemine kujundab taju, avardab lapse kogemuste horisonti ja aktiviseerib keele arengu protsessi. Nii valmistuvad lapsed, kes aktiivselt ja mitmekesiselt liiguvad, ka üha kvalifitseeritumaks mõttetegevuseks.  Seetõttu kuuluvad lahutamatult waldorflasteaia profiili juurde regulaarsed jalutuskäigud või mängud ja töö majas ja aias, ring- ja sõrmemängud, ehitamine, eurütmia, õmblemine või tikkimine, kui nimetada vaid mõningaid tegevusi.  MeelteMeelteMeelteMeelte----    ja tajumispädevusja tajumispädevusja tajumispädevusja tajumispädevus     Kunstlikud maailmad levivad, nad moondavad meile ette väärtusi, mida tegelikkuses pole sellisel kujul olemas. Et mitte langeda nende pettepiltide lõksu, peame suutma rohkem kui kunagi varem usaldada oma meeli, see eeldab kõrgendatud tajumispädevust. Lastel on vaja teravat taju selle suhtes, mis nende ümber toimub. See areneb koos usalduse kasvuga oma tunnetusjõudu, selle eelduseks on sel ajal usaldusväärsed võltsimata muljed. Ka hiljem vajalikuks osutuv  meediapädevus saab siit pedagoogilise aluse. „Meediapädevus“, nii arutleb ameerika arvutiekspert Joseph Weizenbaum, „ tähendab võimet kriitiliselt mõelda. Kriitiliselt mõtlema õpitakse vaid kriitilise pilguga lugedes ja selle eelduseks on kõrge keeleline pädevus.“  Waldorflasteaias peavad lapsed õppima kõigepealt oma meeltega avastama ja uurima reaalset maailma ja seejuures õppima tundma ning mõistma lihtsaid  tajutavaid seoseid. Sel viisil, käsikäes avastusrõõmuga, õpivad nad pikkamööda tundma ka loodusseadusi. Niisugused põhilised eeldused peaksid vähemalt olemas olema, enne kui   lapsed hakkavad hõlvama komplitseeritumaid 



11 

 seoseid. Arvuti või televiisor juba lasteaias ei arenda kindlasti mitte hiljem vajalikku meediakompetentsi.  Keeleline pädevusKeeleline pädevusKeeleline pädevusKeeleline pädevus     Mõtlemine ja keel on tihedalt üksteisega seotud. Vaid keelega suudame oma mõtteid väljendada, tundeid kirjeldada, kõikidele maailma asjadele nime anda ja üksteisega vestlusse asuda. Kuid see instrument vajab juba varakult aktiivset ja asjatundlikku hoolt. Lapsed õpivad rääkima vaid niisuguses keskkonnas, kus räägitakse. Seejuures sõltub väga palju eelkõige  rääkija kuulaja vahelistest inimlikest suhetest. Lapse ja täiskasvanu vaheline keeleline ja hingeline soe suhe moodustab toitepinnase heale ja  diferentseeritud kõneviisile.  See, millal lapsed rääkima hakkavad, on individuaalselt erinev. Kõik nad aga vajavad häid keelelisi eeskujusid täiskasvanute näol, et keelde sisse kasvada.  Waldorflasteaias on lauludel, lugudel, värssidel, sõrmemängudel ja rääkimisel lastega iga päev kontaktis olles suur tähtsus. Nii õpivad lapsed mängides keelt ja kodunevad selles. Kasvataja rääkimisviis peab olema seejuures südamlik, selge, arusaadav ja kujundlik – ja vastama laste vanusele. Seetõttu pole siin kohta ei niinimetatud beebikeelel ega ka abstraktsetel seletustel. Nii on oluline hea keeleline eeskuju, selge rikkalik ja kujundlik keel. Iga päev sisukate lugude, muinasjuttude jms ettelugemine  või jutustamine kuulub samuti asja juurde, samuti nagu ka lastele enese väljendamiseks aja andmine. Kui neid pidevalt keeleliselt ei parandata, on see hea baas lugemisrõõmu ja lugemisoskuse kujunemiseks.  FanFanFanFantaasiataasiataasiataasia----        ja loominguline ja loominguline ja loominguline ja loominguline pädevuspädevuspädevuspädevus     See vastuolu on igavene: meie ümber on üha rohkem asju normeeritud, ette valmis tehtud ja paika pandud. Teisalt pole ilma fantaasia ja loomingulisuseta inimühiskonna areng mõeldav. Kuidas me omandame ja säilitame selle pädevuse? Kui täiskasvanult nõutakse õigustatult hilisemas elus ja töös rohkeid ideid, hingelist ja vaimset erksust ja fantaasiat, tuleb nendele võimetele panna alus lasteaias. Igasugune fantaasiaküllane, igasugune kunstiline tegevus avardab inimese hinge ja teadvust.  Waldorflasteaias võtab laste fantaasiajõudude arendamine ja nende eest hoolitsemine päris konkreetse kuju. Seal on palju valmis vormimata ja lõplikult valmis mänguasju, mis ergutavad laste loomingulisi jõude. Jutustatud lood ergutavad lapsi muundama kuuldu loominguliseks mänguks. Igapäevased mängufaasid annavad vajaliku aja ja vaba võimaluse otsustamiseks, selleks et lapsed saaksid pikalt, keskendunult ja ikka taas süttiva loomerõõmuga olla tegevuses.  SotsiaaSotsiaaSotsiaaSotsiaalne pädevuslne pädevuslne pädevuslne pädevus     Sotsiaalset üheskoos olemist tuleb õppida. Ilma sotsiaalse pädevuseta oleks üksiku inimese ja kogukonna elu mõeldamatu. Lapsed on sünnist saati sotsiaalsed olendid ja tahavad õppides inimestevahelistesse suhetesse sisse elada. Need õpiprotsessid algavad perekonnas ja jätkuvad lasteaias.Kuid üha enam lapsi kasvab näiteks ühelapselises peres, sageli vaid ühe vanemaga. 
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 Seetõttu on nende sotsiaalsete oskuste  harjutamise pind piiratud. Lasteaed peab  seetõttu rohkem looma võimalusi sotsiaalsete kogemuste omandamiseks. Sotsiaalse ühisolemise puhul on alati küsimus selles, kuidas viia üksiku huvid, soovid ja vajadused kooskõlla sotsiaalse kogukonna omadega. Seejuures peab panustama nii üksik inimene oma võimete ja intentsioonidega (vaba ruum), et luua vastutustundliku vabadusimpulsi ajel kogukond, kus on teisalt koht võimalikult kõigi huvidel. Selleks on vaja reegleid, kokkuleppeid ja usaldust. Lastel on vaja kogukondi, kus nad saaksid õppida tundma  võimalikult palju neid elureegleid ja õppima  neis orienteeruma.  Waldorflasteaed on niisugune orientiiri andev elukeskkond. Seal õpivad lapsed tundma struktureeritud päeva- ja nädalarütmi, kogevad, et on olemas reeglid kuni üksikutele lastele või rühmale antavate konkreetsete ülesanneteni välja (näiteks koristamine, laua katmine, lillede kastmine). Samas võivad nad alati orienteeruda täiskasvanute järgi nende tegevust matkides. Ja nad õpivad võtma vastutust ning kasutama tekkivat isiklikku vaba ruumi - samal ajal praktilisi tegevusi harjutades. Vanuseliselt segarühmades õpivad lapsed üksteist abistama, konflikte lahendama, saavad ennast rollimängudes (isa-ema-laps, tuletõrjuja, haigla, kauplus) identifitseerida mitmesuguste ülesannetega.    MotivatsiooniMotivatsiooniMotivatsiooniMotivatsiooni----        ja kontsentja kontsentja kontsentja kontsentreerumispädevusreerumispädevusreerumispädevusreerumispädevus     Paljud lapsed, noored ja täiskasvanud kannatavad tänapäeval kontsentreerumishäirete, närvilisuse, hüperaktiivsuse  all. Nende loomisrõõm ja võime siduda ennast mingiks ajaks ühe ülesandega on puudulik. Teaduses ja pedagoogikas uuritakse juba ammu seda põhjustavaid faktoreid (patogeenes). Samas on vajalik tunda ja tugevdada tervendavaid ja stabiliseerivaid faktoreid (salutogenees).  Waldorfpedagoogika näeb oma ülesannet mõlema kontseptsiooni ühendamises: muljetest, mis on osutunud väikse lapse arengule kahjulikuks, püüab ta – vähemalt mõneks ajaks- teda eemal hoida (näit arvuti varajases lapseeas) – vastukaaluks sellele  suunab ta raskuspunkti tervendavatele faktoritele. Näiteks arvestab ta juba varajases lapseeas laste õppimis- ja tegutsemisvajadusega ja püüab seda eeskuju ja matkimise kaudu ergutada. Päeva jooksul reeglipäraselt korduvad tegevused ja rütmiliste tegevuste elemendid kuni aastarütmini välja oma kõrghetkede ja pidudega aitavad lastes arendada kontsentratsioonivõimet, huvitavad ja ergutavad tegutsemisvõimalused motiveerivad lapsi.  EetilisEetilisEetilisEetilis----moraalne väärtusmoraalne väärtusmoraalne väärtusmoraalne väärtuspädevuspädevuspädevuspädevus     Nii lapsed kui täiskasvanud vajavad eluks hingelisi ja vaimseid orientiire, väärtushinnanguid ja ülesandeid, millega nad saaksid ennast sisemiselt siduda. Lapsed vajavad reegleid, rituaale, selgust ja tõelisust. Nad tahavad näha täiskasvanuid, kes ennast millegagi seovad, kes annavad neile moraalseid orientiire, kuid ei moraliseeri. Paljud lapsed leiavad aga tänapäeval oma ümbruses eest sageli vaid meelelahutus- ja vabaajaseltskonna mastaabid ilma kandvate kohustusteta.  Waldorfpedagoogika lülitab moraalse-eetilise kasvatuse ja õpetuse täiesti teadlikult oma pedagoogilisse kontseptsiooni. Ta lähtub sellest, et lastel on vaja koordinaatide süsteemi hea, ilusa ja 
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 õige jaoks samamoodi nagu austust teiste inimeste vastu, teiste kultuuride ja loomingu vastu. Ja nad peavad õppima ka seda, et sellega kaasneb isiklik panus.   Viimast lasteaia-aastat kutsutakse ka „kuninga-aastaks“. Kuue-seitsme aasta vanused lapsed on saavutanud teatud sotsiaalse küpsuse, oskavad hästi teistega mängida, nende motoorne ja ka keeleline  areng on kindlustunud, nende mälujõud ulatub tagasi kuni kolmanda eluaastani, nad on täis energiat ja tegutsemistahet. Alanud on hammaste vahetumine, kehamuutused, st kogu organismi ümberehitamine on täies hoos. Laste mängus ilmnevad töö elemendid, varsti kooliküpseks saavad lapsed suudavad ja tahavad võtta ülesandeid, need kasvavad fantaasia ja hetkelisest spontaansest tegutsemisest  välja rohkem kaalutletud planeeritavaks tegevuseks (näit laua katmine, nõude pesemine, lillede kastmine jne).  Sellel „kuninga-aastal“ tunnevad vanemad lasteaialapsed end kellenagi, kes paljusid asju juba tunnevad, kellel on ülevaade toimuvast ja väiksematega võrreldes edumaa, mida nad võivad täita hoolitsuse ja areneva vastutustundega. Selleks, et ka vanemaid lapsi arendada ja  neilt rohkem nõuda, tuleks nad aeg-ajalt kogu  rühma tööst eraldada ja anda neile spetsiaalseid õpiülesandeid ja tegevusi.  Just „kuninga-aasta“ kätkeb endas olulisi individuaalseid ja sotsiaalseid arenguvõimalusi ja seda tuleks pedagoogiliselt oskuslikult ära kasutada. Ka seetõttu ei tohiks lapsi liiga vara kooli saata, et anda neile lasteaias võimalus see küpsemisprotsess läbi teha, mis on eneseusu arenemise seisukohalt oma jõududesse hilisemas elus väga tähtis.  
Valest  ajahetkest 
  Tänases hariduslikus debatis on keskne koht kooliküpsuse ja koolivalmiduse küsimusel. Saksamaal on keskmine kooliminekuiga 6,5 ja 6,7 a vahepeal;  mõnedes maades nagu näiteks Hollandis ja Suurbritannias on selleks neli aastat; Prantsusmaal, Kanadas, Uus-Meremaal ja veel terves reas riikides viis aastat; nagu Saksamaalgi nii ka Austrias, Itaalias ja USA-s kuue ja seitsme aasta vahel; seitse aastat Venemaal, Brasiilias, Soomes, Norras, Rootsis, Poolas, Taanis, Filipiinidel ja Hiinas.  Saksamaal põhjendavad  poliitikud kooliminekuea ühe või koguni kahe aasta võrra ettepoole toomist sellega, et oletuse kohaselt paranevad seeläbi  laste õppimis- ja arenguvõimalused ja ollakse õiglasem laste oletatava õppimisvajaduse suhtes. Need kaalutlused pole uued. Juba 60.-te  aastate algul erutasid taolised diskussioonid meeli seoses nn „sputniku-šokiga“. Ja ka järgnevatel aastatel oli kooliküpsus teaduslike uurimuste  objektiks. Siin mõned tulemused:   •Põhja-Rein-Vestfaali liiduma kultuuri-ja sotsiaalministeeriumi 1970-1975  läbi viidud mudeluuring, mis avaldati 1977, andis järgmised tulemused: Viieaastaste laste 
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 järeleaitamine/õpetamine eelklassides või koolieelsel aastal lasteaedades  tõotab suhteliselt vähest edu.  Kolme kuni nelja aasta vanuselt lasteaeda tulnud laste arendamine annab kestva edumaa kõikide valdkondade arengus, mis on täheldatav kuni algkooli lõpuni.  Madalamatest sotsiaalsetest kihtidest pärit laste mahajäämust on võimalik vaid siis tasa teha, kui nad tulevad lasteaeda juba kolme- või neljaaastaselt.  Järeldus: Niisuguses olukorras on PRV liidumaa valitsus seisukohal, et kooliea alguse ühe aasta võrra ettepoole toomisega ja üldises korras eelklasside loomisega pole võimalik arendada paremini viieaastaseid lapsi   ja sellega seoses pole võimalik luua nendele lastele  võrdsemaid võimalusi.   •James Uphoffi ja June Gilmore`i poolt läbiviidud uurimus andis järgmised tulemused:  Hiljem, 6,6 ja 7,3 eluaasta vahel kooliläinud lastel on enamuses ja sagedamini keskmisest kõrgemad hinded kui nooremana kooliläinud lastel (kooli minnes nooremad kui 6,3 aastat).  Hiljem kooli läinud lapsed kalduvad saavutama ka standardiseeritud eksamitel keskmisest kõrgemaid tulemusi.  Ühe klassi varem kooli tulnud lapsed   jäävad sagedamini istuma kui vanemad, kusjuures istumajäämine toimub alles kolmanda ja seitsmenda klassi vahel ja seda ei seostata enam liiga varajase kooliminekuga.  Ühe klassi varem kooliläinud lapsi saadetakse sagedamini õpiraskuste diagnoosimiseks uuringutele ja neil diagnoositakse sagedamini ka õpiraskused kui hiljem kooliläinutel. Lastel, kes polnud saavutanud kooli minnes veel kooliküpsust, kestsid raskused sageli kogu kooliaja ja kuni täiseani välja.   •Lugemise Uurimise Teaduslik Instituut Stavangeris/Norra uuris lugemust ja tõi välja, et need lapsed, kes viiakse sellega kokku kuueaastaselt,  loevad halvemini kui need, kes alustavad seitsmeaastaselt. Ka Christian W. Beck, Oslo Ülikooli pedagoogilise instituudi teadlane, võib tõendada, et kooliea varasemaks toomine ei toeta lugemisoskuse arengut.  •Johannes Schattner juhib tähelepanu seosele poliitilistest kaalutlustest ajendatud kooliea varasemaks toomise ja sellest tuleneva kooli varasema lõpetamise vahel: „Kooliea alguse muutmise praktikat ei tohi põhjendada varasema kooli lõpetamisega. Ka kooliea üldine lühendamine ei saa olla argumendiks kooliea alguse alandamisel. Mõtlema panevad arvud, et varakult koolipandud lastel on kõrgem risk kulutada kümne klassi lõpetamiseks üksteist või enam aastat: tõenäosus jääda juba algkooliastmes istuma suureneb kahe- või koguni kolmekordelt. Sellest lähtuvalt on põhjust oletada, et kooliea üldise ettepooletoomise tõttu sagenevad kriisid kooliea vältel.“   •Gabriele Bellenbergi uurimustulemused näitavad sama tendentsi: „Vastavalt sellele  kasvab varajase kooliminekuga nii tõenäosus üldse istuma jääda kui ka tõenäosus koguni kahte klassi korrata. 
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  •Kasvatusnõustaja Franz Klübner hoiatab: „Kuna suurem osa psühhosomaatilisi haigusi on varajases eas esitatud kõrgendatud nõudmiste tagajärg, eriti siis, kui need on aset leidnud emotsionaalsetes arengufaasides, milledest üks langeb just planeeritavasse kooliminekuikka („väike puberteet“ 5,5 ja 6,6 eluaasta vahel), võib põhjustada see tundlikes arengufaasides pöördumatuid kahjustusi nagu antifitsiaalne hüperaktiivsus, pidevad kontsentreerumisraskused ja madal õppeedukus.  Seetõttu  kuulub kooliküpseks saamata laps täielikult lasteaia organiseeritud arendusvaldkonda, mis, vastavalt koolieeliku iseärasustele, peab nägema hoopis teisiti välja kui  kool.“  
Õigest ajahetkest - kooliks küps   Kooliküpsust ei saa fikseerida täpse vanusega. See, kas laps on saanud kooliküpseks või mitte, pole niivõrd küsimus täpsest ajast, vaid rohkem vanemate, kasvatajate, õpetajate ja kooliarstide otsustus. (Seetõttu kuulus juba esimeses waldorfkoolis kooliarst ka õpetajate kolleegiumi.)  Nemad koos vaagivad, kas laps on motoorselt, hingeliselt, intellektuaalselt, sotsiaalselt  ja meditsiinilisest seisukohast küps vastama koolis esitatavatele nõudmistele. Ja selle otsuse langetamine muutub üha raskemaks, sest paljude laste areng kulgeb väga ebaühtlaselt. Nii on paljud kuueaastased tänapäeval intellektuaalselt juba väga terased ja nende kriitiline suhtumine maailma on tugevalt välja kujunenud, kuid nii sotsiaalne küpsus kui jõud ja püsivus on koolis õppimiseks veel kaugelt maas. Selles olukorras kasvab arvatavasti tendents hinnata kooliküpsuse üle otsustamisel  intellektuaalset küpsust üle. Kuid aja nõuded laste jõudude suhtes on kõrged, mitmekordselt liiga kõrged; see räägib pigem hilisema, mitte varasema koolimineku kasuks. Hiljemalt viimasel lasteaia-aastal peab kasvataja rühma vanemaid lapsi jälgima kooliküpsuse seisukohalt. Pidevate märkmete tegemine selle kohta teeb tal vastavalt otsustamise kergemaks, missugusel alal last  tema individuaalses arengus toetada.  Ka tulevane 1. klassi õpetaja (waldorfkoolis) peaks kooliminevaid lapsi juba lasteaias koolieelsel aastal  tundma õppima, abiks on ta vestlused vanematega kooliküpsuse kriteeriumitest, need aitavad vanematel vabaneda muuhulgas ka võimalikust survest panna oma laps liiga vara kooli.  Järgnevat valikut kooliküpsuse tunnustest tuleb võtta eelkõige kui nõuandeid lapse vaatlemiseks, mitte mingil juhul kui kohustuslikku kriteeriumite nimekirrja. Väga vähestel lastel on kõik tunnused täielikult, üheaegselt ja samal määral välja arenenud. Need kriteeriumid on ühtlasi lähtekoha  elemendid, mille alusel saavad nende vanemaid, kasvatajaid ja arstid kujundada oma hinnangut.  Lapse kehakujukehakujukehakujukehakuju    areng areng areng areng ilmutab tunnuseid, mis viitavad kooliküpsusele: Vähemalt üks lahtine hammas, nähtavad liigesed ja kederluud lohkude asemel, täielikult väljaarenenud S-kujuline lülisamba kaar,  väljakujunenud individuaalne näoilme tüüpilise väikelapse oma  asemel, 
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 talje ja eendlüli (7. kaelalüli)  Spontaanses mängusSpontaanses mängusSpontaanses mängusSpontaanses mängus peaks kooliküps laps oskama teha enamuse järgmistest asjadest: suutma poomil edaspidi kõndida, püüda ja visata palli, hüpata paremal või vasakul jalal, igal astmel jalga vahetades trepist üles minna,  kastuda osavalt sõrmi (õmmelda, sõrmemänge teha jne), ulatada tervituseks kätt harali pöidlaga, mitte suletud käega, siduda sõlmi, mõnikord ka lehve, avada ja sulgeda riietel nööpe ning tõmblukke.  Kooliküpsuse sotsiaalsed Kooliküpsuse sotsiaalsed Kooliküpsuse sotsiaalsed Kooliküpsuse sotsiaalsed     ja ja ja ja emotsionaalsed tunnusedemotsionaalsed tunnusedemotsionaalsed tunnusedemotsionaalsed tunnused    Alates 5. eluaastast: Laps näitab üles vajadust sotsiaalse kogemuse järele; andmise, võtmise ja jagamise võime algus; planeerimise alged ühises mängus. Alates 6. eluaastast: teiste laste vajaduste tunnetamine, küsimused elu ja surma  ning peresidemete kohta, pikaaegsete sõpruste algus,  võime osaleda väljapakutud tegevustes, võime täita korraldusi ja ülesandeid, sõltumatus „toetavatest objektidest“ nagu pöial, beebitekk jne, võime jagada vanemate ja õpetajate toetust teistega, oodata oma järjekorda, kirjeldatud asjade ja olukordade ettekujutamise võime.  JoonistamineJoonistamineJoonistamineJoonistamine    ja maalimineja maalimineja maalimineja maalimine peegeldavad arengufaase: 1.Joonistamine ja maalimine seisneb esialgu ainult liigutustes ja protsessis, nendest võivad tekkida vormid ja motiivid, aga väikse lapse tegevus pole esmärgipärane (umbes kolmanda eluaastani). 2.Lapselik fantaasia avardub üha enam, laps annab protsessis nähtavaks muutuvatele asjadele nimed („Oo, siin on karu“, ta ei ütle veel: “Ma joonistan karu“), tekib inimese kuju, kasvab huvi värvidega maalimise vastu ( 3.-st kuni 5. eluaasta lõpuni) 3.Kooliküps laps paigutab inimesed, majad, puud murule või maapinnale pildi alumisse ossa, joonistab „hammastevahetumispilte“, näiteks lendavaid linde, mäeahelikke, mis meenutavad hammasteridu, kujutab  joonistades kahepoolset sümmeetriat, Maa ja taevas on piltidel selgelt eristatavad, kujuneb välja arusaam ülemisest ja alumisest poolest. Piltidele ilmuvad diagonaalid, sageli majakatuse kolmnurkse vormi näol  Tahte arengTahte arengTahte arengTahte areng    Lapsel on tugev vajadus jõulise aktiivse liikumise järele, nii üldiselt kui peenmotoorika tähenduses, 
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 täita ülesandeid ja  neid harjutades korrata, peab vastu pikemat tähelepanu nõudvatele faasidele kui see oli nelja- või viieaastasena, mängib plaani-, eesmärgipärasemalt ja pikemat aega järjest („hommikul mängin edasi“), mitte ainult ei tee kaasa, vaid püüab matkida, õppida eeskuju najal, teeb meelsasi sisseoste.  
Sisemine tunnnetus 

Laps ilmutab märke oma tunnete kontrolli alla saamisest, 

valmistab heameelega teistele kinke, 

armastab huumorit, limerikke1 , sõnamänge, kasutab alpe ja ka rumalaid sõnu, kogeb üha rohkem ja 

rohkem keeles peituvaid  võimalusi, aga ka võimu, 

tajub teadlikult rütmi, 

jutustab heameelega oma unistustest, 

sosistab meelsasti ja tal on saladused. 

 

Mõtlemise areng 

Kooliküps laps hakkab ilmutama lihtsat kausaalset mõtlemist, tavaliselt seoses konkreetsete 

situatsioonidega (“kui”, “sest et”, “sellepärast”, näit. “kui ma need nöörid kokku seon, ulatuvad need 

mänguasjade riiulini.”), 

kõneleb selgesti  ja ladusalt, kui ta pole pinges, ja suudab  raskusteta  ja korralikult väljendada  oma 

mõtteid, 

planeerib rõõmuga  ja  haub riukaid, 

teadvustab endale mälu olemasolu, 

suudab esitada, kui  ta tahab või teda palutakse, täpselt lugusid  ja laule,  

suudab kümne kuni viieteistkümne minuti vältel kontsentreeruda enda poolt valitud tegevusele, 

suudab asju endale sisemiselt ette kujutada ja neid kirjeldada, 

hakkab esitama tõelisi küsimusi (mitte ainult tüüpilisi pidevaid väikelapse “miks-küsimusi”. 

 

Säilitamisest ja muutmisest- mis peab toimuma? 

 

Pärast PISA-uuringu tulemuste avaldamist paistab ühiskondlikus ja hariduspoliitilises debatis 

üks asi eriliselt silma:  sõna soovivad võtta eelkõige poliitikud, pedagoogidele ja lastevanematele 

antakse seda palju vähem.  See toidab kahtlust, et kasvatus- ja hardussüsteemi muutmise  üle 

peetavas üldises ja konkreetselt lasteaia ja kooliinekuea muutmise üle peetavas diskussioonis on vaid 

kõrvaliselt silmas peetud  pedagoogilisi huve ja laste heaolu. Ometi peaks see olema  otsustamise 

mõõdupuu, ka poliitikute jaoks. Muuhulgas ka seetõttu,   et Ühinenud Rahvaste laste õiguste 

deklaratsioonis 20.11.1989, mis Saksamaal jõustus aprillis 19922, on sätestatud:  “Kõikide otsustuste  

puhul, mis puudutavad lapsi, ükskõik, kas need on vastu võtnud sotsiaalse hoolekandeasutused, 

                                                           
1
 Viiest reast koosnev koomilis-iroonilise sisuga luuletus, mille viimases reas peitub groteskne mõte. Tlk märkus 

2
 Eesti Vabariik ühines konventsiooniga 26. septembril 1991 ja see jõustus Eesti suhtes 20. novembril 1991. Tlk märkus 
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kohtud, omavalitsusasutused või  seadusandlikud organid,   riiklikud või erainstitutsioonid, tuleb 

lähtuda lapse heaolust kui ülemuslikust seisukohast.” 

Ka  saksa laste- ja noorsookaitseseadus sisaldab nõuet, et “et lapse arendamine peab 

toetama tema kujunemist vastutustundlikuks ja ühiskondlikuks isiksuseks” ning viitab sellele, et laste 

eest hoolitsemine, kasvatus ja haridus peavad lähtuma laste ja nende perekondade vajadustest. 

Paber kannatab teadagi palju. Vanemad ja pedagoogid ei tohiks sel juhul hiljaks jääda. 

Sellel, kes tahab lasteaia kooliks ümber organiseerida, ei ole meelel kindlasti mitte 

esmajoones laste heaolu.  Lasteaias õppimisel on teistsugune iseloom kui koolis õppimisel, 

sellepärast tuleb see ka teistmoodi korraldada. Lapsed peavad saama aega, et saaks  valmis vormuda 

kehaline, hingeline, sotsiaalne ja vaimne  baas, millele rajada õppeprotsess  koolis. 

Loomulikult on kõik edasised  püüdlused vajalikud ja teretulnud, kõiki selle kasvatusliku  ja 

haridusliku ülesande täitmise  protsessis osalevaid isikuid ja institutsioone tuleks sisuliselt, 

personaalselt ja materiaalselt toetada ja arendada. Siia kuuluvad teaduslikud uuringud ja 

pedagoogilised uurimustööd nagu ka õiguslikud tagatised (näit. õigus lasteaiakohale) või rahaline 

toetus perekondadele ja lasteasutustele. Samuti   ei seisa keegi  tee peale ette, kui on tegemist  

kasvatajate kvalifikatsiooni tõstmise ja täiendkoolitusega.  

Sellest tulenevalt  tuleks hoolitseda ka lasteasutuste parema personaliga varustamise ja 

väiksemate rühmade eest. Seisukoht, et lasteaiarühmad võivad vabalt olla suured, aga 

gümnaasiumiklassid peaksid olema väiksed, pole vähemalt lasteaiarühmi silmas pidades  õigustatud. 

Ka kooli ja lasteaiavahelist koostööd tuleks tugevdada ja parandada. Seda ei tohiks teha nii, et kool 

formuleerib ettekirjutused ja  ootuspärased hoiakud  haridustaseme suhtes , palju enam peaks ta 

endalt küsima, kuidas  paremini haakuda lasteaias alanud kasvatus- ja õppeprotsessiga ja seda edasi 

arendada. 

Igatahes kõik katsed põkata kuue- kuni seitsmeaastaste laste jaoks viimane lasteaiaaasta  

lahti ja niimoodi tuua tagaukse kaudu kooliminekuiga varasemaks, lähevad mööda laste 

arenguvajadustest. Seda enam et vanematel, kes üksikjuhtudel soovivad oma last varem kooli panna, 

on see võimalus ju olemas. 

Paljud teaduslikud uurimused on näidanud, et kooliea alguse ettepoole toomine ei vasta laste 

arenguvajadustele ja võib avaldada kahjulikku mõju nende praegusele ja hilisemale elule. Ükski 

uurimus pole suutnud  veenvalt tõestada, et varasem kooliminek tõstaks selgelt õppeedukust või 

kasvataks rõõmu, õnne, sotsiaalset kompetentsust ja enesekindlust. 

Vanemad, kes ei aseta end ega oma lapsi mõttetu ja pigem kahjuliku ajalise surve alla, selle 

asemel jätavad lastele arenguks aega, teenivad sellega oma laste heaolu ja meie tulevikku. 

Tabavalt  sõnastas  Nelson Mandela 1998 ajafaktori ühe waldorfpedagoogika keskuse 

avamisel Lõuna-Aafrikas:  „Ühiskonna olemus   avaldub kõige selgemalt  viisis, kuidas ta käib ümber 

oma lastega. Meie edukust  tuleb mõõta selle järgi, kui õnnelikud on meie lapsed ja kui hästi neil 

läheb, sest nemad on iga ühiskonna  kõige haavatavamad kodanikud ja samas selle suurim rikkus.“ 
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Õigus lapsepõlvele - see on inimõigus Sarjas on ilmunud: Nr 1: Lapsepõlv on ohus (P. Lang/S.Pühler) Nr 2: Narkootikumid ja sõltuvus- ennetamine kasvatuse kaudu (F. Vogt) Nr 3: Hea lastetuba- nõuded väikelapse kasvatamisele (P. Lang/ S. Pühler) Nr 4: Lapsepõlv kurdistab - keelevaegus ja keele eest hoolitsemine meediasajandil (R. Patzlaff) Nr 5: Seksuaalsuse areng  - saatev kasvatus ja selgitused (M. Weis) Nr 6: Lastel on vaja muinasjutte (A. Esterl) Nr.7: Lapsed ja arvutid - argumendid waldorfpedagoogikast Nr 8:  Kas käitumishäire või originaalne käitumine? (H. Köhler)                             Tõlkis: Maie Keek 




