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IMELINE MAAILM

„Kõik inimesed on loomult teadmishimulised“
Aristoteles

KUIDAS TOETADA LAPSI 
MAAILMA AVASTAMISEL?



Ettekanne Viimase kahekümne aasta lapsed on kasvanud üha pöörasemas ja nõudlikumas keskkonnas - 
nii et ühest küljest on haridus muutunud komplitseeritumaks, aga teisest küljest on olulised 
põhiaspektid vaateväljast kadunud. Selleks, et tagada oma laste tulevane edukus, püüame täita 
nende ajakavad lõputute tegevustega, mis põhjustavad vaba aja ja spontaanse tegevuse 
kahanemist ning looduse, ilu ja vaikuse tunnetamise oskuse hääbumist. Lapsepõlv on sageli 
muutunud tõeliseks võidujooksuks täiskasvanuks saamise suunas, mis viib lapsed üha 
kaugemale lapsepõlve loomulikest seadustest.
 
Pidev kärarikas ja silmikriipivalt kirev stimuleerimine häirib seda ainsat tõelist ja 
jätkusuutlikku õppimisviisi, mis lastes loomuldasa eksisteerib: rahulikku ja vaikset maailma 
avastamist neile endile sobivas tempos – koos ime tunnetamisega, mille ulatus on suurem kui 
tavaline uudishimu tundmatu vastu.
 
Ime tunnetamise lähenemisviisi kohaselt on õppimine imeline reis, mida saadab põhjalik 
mõtisklus lähtuvalt lapsepõlvele omastest loomulike seaduste nõuetest. See tähendab 
lugupidavat suhtumist lapselikku süütusesse, lähtumist laste tempost, rütmist, neile omasest 
salapärasuse tunnetamisest ning ilujanust.
„Õpetamine läbi ime tunnetamise on kõige asjatundlikum ja intelligentsem artikkel õppimise 
kohta“

Ettekande sihtgrupp: lapsevanemad ja õpetajad.
Kestvus: 1 tund.



Catherine L'Ecuyer
Catherine L’Ecuyer omab bakalaureusekraadi õigusteaduses (LL.B), magistrikraadi 
ärijuhtimises (MBA) ja magistrikraadi teaduslikus uurimistöös (MRes).  Ta on pärit 
Kanadast ning elab praegu Hispaanias Barcelona linnas. Ta on nelja lapse ema.
Shveitsi ajakiri „Neuroteaduse piirjooned“ (Frontiers in Human Neuroscience) avaldas 
Catherine L’Ecuyer artikli „Õpetamine läbi ime tunnetamise“ (The Wonder Approach 
to Learning), mis muutis tema väitekirja uueks õppimisteooriaks. Aastal 2015 andis 
Hispaania Mänguasjatootjate Ühing talle Pajarita auhinna mängukultuuri edendamise 
eest meedias ning lisaks kutsuti ta esinema Hispaania Saadikutekoja 
Hariduskomisjoni ette.
Catherine L’Ecuyer on töötanud Hispaania valitsuse juures laste digitaalsete 
tehnoloogiate kasutamise konsultandina.
Tema esimene raamat „Õpetamine läbi ime tunnetamise“ (The Wonder Approach) on 
Hispaanias ilmunud 24 väljaandes; lisaks on teos tõlgitud kaheksasse keelde ning see 
on saadaval viieteistkümnes riigis.
Hiljutine videointervjuu, mille ta tegi osana projektist Aprendemos Juntos, leidis paari 
nädala jooksul üle 10 miljoni vaataja. Lisaks võitis video Google YouTube Leaderboard 
auhinna kui üks kõige loomingulisemaid reklaamvideoid. 
https://www.youtube.com/watch?v=JjNNXX7xIS0
Catherine L’Ecuyer on rahvusvaheliselt populaarne esineja. Ta teeb koostööd Navarra 
Ülikooli Mind-Brain Group'iga ning on Hispaania kõige loetuima ajalehe El Pais 
kolumnist.



RAAMAT JA VIDEOD

„Geniaalne“, Pilar Jericó, ajaleht El País.
„Sõõm värsket õhku“,  Revista Magisterio.
„Veenvale uurimistööle põhinev väga informatiivne, arukas ja ideederikas artikkel 
õppimise kohta“,  ajakiri Psychology Today.
„Hiljutise OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) raportile 
põhinevad järeldused kinnitavad Catherine L’Ecuyer raamatu seisukohti“, ajaleht  El País.
„Mugavustsoonist välja astuv ja õigeaegne raamat, mille kohalolek kaunistab 
raamaturiiuleid, mis on tavaliselt täidetud pealiskaudse ja konventsionalistliku 
kirjandusega“, Santiago Álvarez de Mon,  IESE Business School professor
„Catherine L’Ecuyer on nagu terve mõistuse saar keset inimeste merd, kes õpetavad teid 
lapsi õigesti kasvatama“, Rodrigo Gurtel, Brasiilia kirjanduskriitik.

MIDA INIMESED RAAMATU JA TEOORIA KOHTA ÜTLEVAD:

https://www.youtube.com/watch?v=JjNNXX7xIS0
(üle 10 miljoni vaataja)

INTE�VJUU "EL PAIS" AJAKIRJAS



Tallinna Ühisgümnaasiumi aulas
Pärnu mnt 71, Tallinn 10134
 
Kell 18.00-19.00
Alates 17.30 tervituskohv ning autori autogramm
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