
Rocca al Mare Kooli
M A N I F E S T

Meie käsitluses on haridus valmisolekute kujunemise elukestev jada. Haridus on iga 
inimese ja riigi arengu peamine ressurss. Haridust ei saa anda ega võtta, osta, müüa 
ega vahetada; harituks saab üksnes ise kujuneda. Rocca al Mare Kool loob keskkonna, 
kus on võimalik kujuneda haritud inimeseks. 

Rocca al Mare Kooli missioon on:
Toetada maailma paremaks muutvaid unistusi ja nende teostamist.

Eesmärgid on:
• Luua klassikalise ja tugeva üldhariduse kaudu tingimused tervete, haritud, 

kultuursete, eetiliste väärtushinnangutega läbilöögivõimeliste ja õnnelike noorte 
inimeste kujunemiseks. Kooli lõpetajad peaksid kasvama maailmakodanikeks, 
jäädes samal ajal tunnustama ja austama Eesti ja oma kodukandi kultuuri.

• Luua parimad tingimused õpetajatele loominguliseks tööks ja arenguks.
• Olla kodule partneriks lapsele arengukeskkonna loomisel. 
 
Põhiprotsessiks RaM Koolis on lapse areng, kõik muud protsessid toetavad seda, on 
selle teenistuses. Üks olulisi toetavaid protsesse on lapsevanemate või vanavanemate 
kõrvalõpe, so. õpe, mille abil vanemad saaksid oma lapsi abistada, toetada, 
julgustada.

Rocca al Mare Koolis ei kuulu vaidlustamisele järgmised algtõed:
• haridus on nii inimese kui ühiskonna arengu eelduseks ja samas ka käivitajaks
• kool peab käima ajast ees
• lapse arengu põhikeskkonnaks on kodu, kooli ülesandeks on toetada kodu
• iga laps on andekas, tuleb ainult välja selgitada, milles. Lapse ande avastamine on 

otseselt seotud õpetaja professionaalsusega. Kool toetab ja aktsepteerib iga indiviidi 
omapära ja iseärasusi

• õppimine on sügavalt individuaalne tegevus
• õpetamine on tee juhatamine miks, kuhu ja kuidas minna
• õpilase edukuse näitajaks on ta areng
• lapse areng on loomingu funktsioon, niipalju, kui on ruumi loominguks, on ruumi ka 

arenguks 
• loomingu ja sellega kaasneva arengu eelduseks on kord ja korraarmastus



RaM Kooli juhtkond, õpetajad ja muud töötajad juhinduvad oma tegevuses järgmistest
printsiipidest:
• Subjekt-subjektse suhtlemise printsiip. Igasuguse suhtlemise aluseks koolis on 

vastastikune austus ja lugupidamine, st. suheldakse demokraatlikule ühiskonnale 
omasel subjekt – subjektsel alusel.

• Ära kahjusta kedagi! Ühegi tegevuse tulemuseks RaM koolis ei tohi olla kellegi teise 
õiguste piiramine või kahjustamine.

• Vastastikuse rikastamise printsiip. Õpitakse üksteiselt ja õpitakse koos.
• Vaimsuse printsiip. Tõeliselt haritud inimeseks saab kujuneda üksnes sügavalt 

vaimses, akadeemilises keskkonnas. RaM Kooli kogu personal tegeleb järjepideva 
enesetäiendamisega, õpetajaskond lisaks sellele ka originaalloominguga, sealhulgas 
uurimistööga.

• Keskkonnahoiu printsiip. Suurt tähelepanu pööratakse loodushoiule, heategevusele 
ning lojaalsusele suunatud mõttelaadi kujunemisele.

Rocca al Mare Kool seab eesmärgiks, et kooli lõpetanud noormehed ja neiud:
• oleksid valmis pidevaks, elukestvaks õppeks
• orienteeruksid maailma, Euroopa ja Eesti ajaloos, kultuurikoosluses, aktuaalsetes 

probleemides ning inimeste elulaadi variatsioonides maailma eri osades. Eriti 
oluliseks peame siinjuures mõistva ja salliva suhtumise kujunemist niihästi 
nendesse variatsioonidesse kui ka teiste inimeste rahvuslikesse, religioossetesse ja 
individuaalsetesse iseärasustesse ning vajadustesse. RaM Kooli õpilased ja lõpetajad 
peaksid olema valmis reguleerima oma käitumist ja tegevust vastavalt kultuuri- ja 
ühiskonnatavadele, säilitades ühtlasi isikliku identiteedi ja väärikuse

• oleksid valmis osalema kultuuris niihästi tarbijana kui ka loojana; süvenema 
endasse, analüüsima oma tegevust ja selle motiive, seoseid ja suhteid teiste 
inimestega, saavutusi ja äparduste põhjusi

• omaksid paindlikku mõtlemisvõimet ja enesekriitilist meelt, oskaksid käituda 
erinevates sotsiaalsetes oludes ja situatsioonides, oleksid valmis elama erinevates 
rollides, andma ja täitma ülesandeid, püstitama eesmärke ja valima vahendeid 
mitmesuguste probleemide loovaks lahendamiseks

• oleksid valmis otsustama ja võtma enda kanda vastutust, taluma riski ja ka 
ebaõnnestumisi eneseväärikust kaotamata, kaitsma seda, mida on vaja hoida, 
tugevdada, kindlustada (näit. au, väärikust, vabadust, iseseisvust, kodu ja 
kodumaad, loodust), astuma välja ülekohtu vastu

• mõistaksid liikumise vajalikkust ning tegeleksid aktiivselt kehakultuuri ja spordiga 


