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Samamoodi kui ideede laadal, saavad lapsed ka koosõppimise päeval proovida ja katsetada, teha midagi uut ja põnevat. Sel korral on aga märksa

enam aega süvenemiseks.
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Hulk aastaid igal kevadel Lääne-Virumaa kooliõpilastele palju põnevust pakkunud ideede laat on oma aja

ära elanud. See aga ei tähenda,  et noortele ka tänavu midagi põnevat ei pakutaks, vastupidi: 6. aprillil

stardib elamusterohke klassist-välja-koolipäev “Õpime koos 2018!” – 67 töötuba enam kui neljakümnelt

e�evõ�elt ja asutuselt üle terve Rakvere.

Päeva ühe korraldaja, Lääne-Viru arenduskeskuse noorte e�evõtlikkuse programmi juhi Anu Oja sõnul oli ideede laat küll

põnev, kuid õpifookus kippus e�evõtmisel ajapikku ära kaduma. “Hakkasin mõtlema, miks me seda teeme: ajame kokku

tuhatkond last üle terve maakonna,” kõneles Oja.

Päeva “Õpime koos 2018!” korraldamiseks sai ta inspiratsiooni mullu aprillis Rakvere reaalgümnaasiumis toimunud

huvitavast õpipäevast, mis oli täidetud oskajate inimeste juhitud töötubadega. “Rakvere reaalgümnaasiumi eesti keele

õpetajate ainesektsioon korraldas projektipäeva “Mina ka!”. See mulle meeldis, mõtlesin, et midagi sellist võiksime meiegi

proovida,” rääkis Oja.

Õpipäeva formaadi muutumine sobis Anu Oja sõnul ka koostööpartneritele, kes töötube läbi viivad, ning nende leidmine ei

olnud probleem. Uue formaadi plussiks on Oja väitel just õpifookuse paranemine: õpetajad saavad õpilasi suunata
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ainetundidega seotud töötubadesse ning õpilastel on toimuvast parem ülevaade ja suurem võimalus huvipakkuvale

keskenduda.

Päev on mõeldud põhikooliõpilastele (5.–9. klassini), linna eri paigus toimuvatesse töötubadesse saab end päeva “Õpime

koos 2018!” kodulehel registreerida 29. märtsini. Anu Oja sõnul on popimad töötoad – näiteks jumestamise töötuba – juba

täitunud, aga valik on jätkuvalt suur. Näiteks saab minna töötubadesse Rakvere teatris, Aqva spaas, muuseumites,

kaupluses Sõbralt Sõbrale ja mujal. Volikoguteemalise simulatsiooni on välja pannud Rakvere linn. Seal saavad koolilapsed

Marko Tormi juhtimisel mängida volikogu istungit ning arutleda noortele olulistel teemadel.

Lisaks töötubades osalemisele annab õpipäev korraldajate sõnul noortele ülevaate sellest, kus paiknevad Rakvere ja

maakonna tähtsamad asutused, näiteks politsei, maanteeamet, mingid e�evõ�ed, ja millega seal tegeldakse. Rakvere

põhikooli huvijuhi Evelin Rikma sõnul annab õpipäev lastele aimu just e�evõtete köögipoolest ning aitab teha

karjäärivalikuid.

“Töötubades ei ole enamasti palju lapsi korraga, sinna lähevadki need, kes teema vastu huvi tunnevad, ning nad saavad

tegeleda asjaga eesmärgipäraselt,” selgitas Rikma ja lisas, et ideede laada puhul kippus päev lõpuks minema arutuks

tormamiseks, seda püütakse nüüd vältida.

Õpipäeva nime valikul lähtuti aga sellest, et sellelt päevalt on noorte kõrval kindlasti palju õppida ka täiskasvanutel:

töötubade läbiviijatel ning e�evõtjatel, kes näevad, et noortel jagub häid ideid ning potentsiaali, mida saab tuleviku

hüvanguks ära kasutada. Õpipäeva “Õpime koos 2018!” korraldavad SA Lääne-Viru arenduskeskus, Europe Direct,

Rajaleidja ja Rakvere põhikool.

See mulle meeldis, mõtlesin, et midagi sellist võiksime meiegi proovida.
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