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40 AASTAT VÕIDUST
40 rahuaastal on kaks inimpõlve sirgunud suureks. Võit andis
neile rahutaeva ja -maa, sõjahirmuta une ja töö.
Heitlus fašismiga nõudis Suures Isamaasõjas ainuüksi Nõukogude
Liidult 20 miljonit inimelu. 20 miljonit tragöödiat, meretäis pisaraid,
muret —
«Ma elasin Stalingradis Amuuri tänavas. Kui me istusime varjen
dis, läks ema tuppa, et võtta jahu. Samal ajal lõhkes pomm ja ema
sai killuhaava pähe. Pärast ema surma elasime koos vanaemaga.
Tema suri ka ära ja meid anti lastekodusse.»
Nii jutustas 6-aastane Elvina Zatonskaja. Tema oli üks tuhandeisttuhandeist sõjapäevade lastest, kelle mängumaa hävitas sõda.
Lõputunnistuse asemel võtsid noorukid pihku relva. Esimesest
lahingust sai mõnele viimne ...
«Jah, me olime lihtsurelikud ja vähesed meist jäid terveks, aga
me kõik täitsime oma kohustuse püha emakese-kodumaa ees!»
loeme Stalingradi lahingu kivise raamatu leheküljelt — langenute
mälestust pölistävä memoriaali seinalt. Stalingradist polnud taga
neda kuhugi. Lahing käis iga maja, iga trepikoja, iga toa, iga
ruutmeetri pärast...
17. juulist 1942 kuni 2. veebruarini 1943 seisid Stalingradi
lahingus vastamisi 2 milj. sõdurit ja ohvitseri, 2000 tanki, 2000 len
nukit, 26 000 suurtükki ja miinipildujat.
Volgogradis legendaarsel Mamai kurgaanil asub praegu memoriaalkompleks, kangelaslinna võitluse sümbol. Mamai kõrgendikul,
linna võtmepositsioonil kestsid verised heitlused 135 ööpäeva.
Pärast lahinguid leidus igal ruutmeetril 500—1250 kuulikildu, maa
nuttis verd ...
Memoriaalkompleksi keskmes seisab 52 m kõrgune betoonskulptuur — naine, ema, käes pea kohale tõstetud mõõk, millega
ta kaitseb oma poegade rahu (vt. esikaas). Memoriaalkompleksi
loomisele kulus 7 aastat NSV Liidu rahvakunstniku J. Vutšetitši
juhtimisel. 1970. a. määrati autorite kollektiivile Lenini preemia.
Volgogradi südamikus Langenud Võitlejate väljakul seisavad
igavese tule juures auvalves linna parimad pioneerid ja kommunist
likud noored (foto 2 ja 3, esikaane sisekülg). 1919. a. valge
kaartlaste käe läbi langenud 55 Tsaritsõni kaitsja auks kannab
väljak oma nime. 1957. a. maeti väljakule Stalingradi kaitsjad,
kelle mälestuseks püstitati 26-meetrine obelisk. 2. veebr. 1963
süüdati igavene tuli ja iga pooltunni järel kostab leinamuusika.
Pärast Stalingradi lahingut jäi terveks ainult 1 maja. Kunagisi
varemeid on jäetud meenutama veski: Surnud maja Volga kaldal
seisab otsekui sõjahoiatus, ühtaegu monument hukkunuile. Kõrval
kõrgub uus muuseumihoone, kus pildis ja faktis tutvustatakse
linna kaitselahinguid (foto 4).
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40 AASTAT VÕIDUST

Suur
Isamaasõda
hoiatab
ROOMET KIUDMAA,
sõjateaduse kandidaat, kindralmajor
9. mai 1945 jääb alatiseks meie Nõukogude
kodumaa kroonikasse kui ere ja unustamatu
päev — päev, mil üle kogu maailma levis
kauaoodatud teade võidust Saksa fašistlike
anastajate üle, nende tingimusteta kapituleerumisest. Sel pidupäeval saluteeris meie rii
gi pealinn Moskva NSV Liidu relvajõudu
dele, nõukogude rahvale, kes Kommunistliku
Partei juhtimisel viisid võidukalt lõpule Suure
Isamaasõja.
Võidupäevast sai ülimalt kallis püha mitte
ainult nõukogude inimestele. Suures Isamaa
sõjas saavutatud võidu 40. aastapäeva tähis
tavad koos meiega vennalike sotsialismimaade
rahvad, maailma kõik progressiivsed inime
sed, sest fašismi ja militarismi vastu peetud
ägedate lahingute tules kaitses nõukogude
rahvas oma sotsialistliku kodumaa au, vaba
dust ja sõltumatust, kaitses Sotsialistliku
Oktoobrirevolutsiooni üritust ning andis
otsustava panuse Euroopa rahvaste fašistlikust orjusest vabastamisse ja maailma tsivi
lisatsiooni päästmisse.
Võit Suures Isamaasõjas kinnitas veenvalt
V. I. Lenini poolt 16. aprillil 1919 Moskva
sõlme raudteelaste konverentsil peetud kõnes
lausutud sõnu: «Iialgi ei võideta seda rah
vast, kelle töölised ja talupojad on oma ena
muses mõistnud, ära tundnud ja näinud, et
nad kaitsevad .. . seda üritust, mille võit kind
lustab neile ja nende lastele võimaluse kasu
tada kõiki kultuuri hüvesid, kogu inimtöö
loomingut.» (V. I. Lenin. T. 29. kd., lk. 292.)
Suure Lenini sõnad räägivad tänasele põlv
konnale sellest, et riigi kaitsevõime, eriti aga
tema relvajõudude võitlusvõime olulised mää
rajad on riigi sotsiaal-majanduslik süsteem,
poliitiline alus ja eesmärgid, ning peamine —
rahvahulkade suhtumine heitlusesse vaenla
sega. Kogu maailmale on selge, et võit Suures
Isamaasõjas demonstreeris ilmekalt NSV
Liidu rahvaste sõprusele ja koostööle tugi
neva sotsialistliku ühiskonna suurt jõudu.

Tee võidule oli pikk ja raske. Läbi äge
duselt enneolematute lahingute vere ja tule,
tohutus pingerikkas töös vabrikutes, tehastes
ja kolhoosipõldudel pidas nõukogude rahvas
kompromissitut võitlust julma vaenlasega.
Tuli panna välja kõik materiaalsed ja vaimsed
varud, ilmutada raugematut tahet, mehisust
ja patriotismi, vankumatut ustavust Suure
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooniga alanud
ajaloolisele üritusele. Suur Isamaasõda Saksa
fašistlike anastajate vastu oli kõikidest maa
ilma ajaloos tuntud heitlustest kõige raskem.
Eriti raske oli möödunud sõda Nõukogude
maa rahvastele. Meie maa kaotas heitluses
vaenlasega üle 20 miljoni inimese, mis moo
dustas 40 % kõigist Teise maailmasõja inim
kaotustest. Saksa fašistid hävitasid sadu lin
nu, peavarjuta jäi üle 25 miljoni inimese.
Okupantide poolt hävitamise ja riisumise läbi
tekitatud otsene aineline kahju oli 679 mil
jardit rubla. Üle 3 miljoni Nõukogude sõja
mehe ohverdas oma elu Euroopa ja Aasia rah
vaste vabastamisel.
Maailmaajaloolise tähtsuse omandas 8. mail
1945 Berliini eeslinnas Karlshorstis fašistliku Saksamaa relvajõudude tingimusteta
kapituleerumise aktile allakirjutamine ja ka
militaristliku Jaapani kapitulatsioon sama
aasta 2. septembris.
Nüüd, kui nõukogude inimesed elavad ja
töötavad rahuliku taeva all juba neli aasta
kümmet, peame kõik teadma möödunud sõja
puhkemise süüdlasi, Suures Isamaasõjas saa
vutatud võidu tõelisi allikaid, selle sõjalispoliitilist kokkuvõtet ja mis on eriti tähtis kas
vavale põlvkonnale — suure võidu maailma
ajaloolist tähtsust ning sõja õppetunde. Suure
Isamaasõja ajalugu on ammendamatu allikas
pedagoogidele, sõjateadlastele, kõigile nõu
kogude inimestele meie kodumaa poliitilise,
ühiskondliku ja majandusliku elu edasiaren
damisel, relvajõudude alatise lahinguvalmi
duse tõstmiseks, kodanikutunde kasvatamisel
— olla alati valmis sotsialistliku isamaa
kaitsmiseks.

О О О
Suur Isamaasõda paljastas kogu maailma
rahvaste ees agressiooni tõelised süüdlased.
Selleks osutus rahvusvaheline imperialism,
kes seadis oma eesmärgiks fašistliku Saksa
maa ja tema sõjaliste liitlaste kätega läm
matada Nõukogude Liit — esimene sotsia
listlik riik maailmas. Ülaltoodu tõestuseks po
le vaja kaugele minna. Ajalooliselt iseloo
mustas käesoleva sajandi kolmekümnendaid
aastaid kapitalismi üldkriisi süvenemine kuni
kahe vastandliku imperialistliku grupeeringu
tekkimiseni, keda ühendas ainult viha arene
va nõukogude sotsialistliku riigi vastu. Impe
rialismi löögirusikaks sai natsistlik Saksamaa
sõjalis-poliitilises blokis Itaalia ja Jaapaniga
— niinimetatud «antikominterni pakt». Eu
roopas puhkevate sõjakollete tekkimisele

aitas kaasa teine imperialistlike riikide gru
peering: Inglismaa, Prantsusmaa ja USA.
Nende poolt teostatava nn. agressiooni ta
gantaitamise poliitika ekstreemseks punktiks
sai 1938. aastal sõlmitud Müncheni kokku
lepe, mis viis Tšehhoslovakkia okupeerimi
seni fašistliku Saksamaa poolt.
Seda, et mainitud grupeeringu juhtivad
ringkonnad mängisid NSV Liiduga kaksik
mängu, kinnitab Suurbritannia ja Prantsus
maa keeldumine kolmikliidu sõlmimisest
1939. aastal. Selle asemel, et luua koos Nõu
kogude Liiduga Euroopas kollektiivne jul
geoleku süsteem, toetada meie riigi rahu
armastavat välispoliitilist kurssi, andsid
imperialistid Hitlerile mõista, et nad on val
mis Ida-agressiooni puhul silmad kinni pigis
tama. Et võita aega ning paremini valmis
tuda agressiooni tagasilöömiseks, pidas Nõu
kogude valitsus keerukas rahvusvahelises olu
korras otstarbekohaseks nõustuda Saksamaa
ettepanekuga temaga mittekallaletungilepingu sõlmimise kohta.
Kuni fašistliku Saksamaa sõjaplaani «Bar
barossa» kinnitamiseni 1940. aasta detsemb
ris, mis nägi ette Punaarmee kiire purusta
mise ja Nõukogudemaa eluliselt tähtsate
keskuste välkkiire vallutamise, allutasid
hitlerlased endale paljud Euroopa riigid, hõivates tohutu majandusliku baasi relvastuse
ja muu sõjatehnika tootmise suurendamiseks.
Tagajärg: 22. juulil 1941, mil algas hitler
liku Saksamaa ootamatu kallaletung Nõu
kogude Liidule, olid fašistide relvajõud suu
rimad kapitalistlikus maailmas. Nende koos
seisus oli 7,3 miljonit ohvitseri ja sõdurit,
üle 1,2 miljoni vabakutselise; Wehrmachti
214 diviisist oli 35 tankidiviisi; relvastu
ses oli 5639 tanki ja ründesuurtükki, üle
61 000 suurtüki ja miinipilduja; fašistlikele
õhujõududele kuulus rahkem kui 10 000 len
nukit ja sõjalaevastikule üle 200 mitmesuguse-otstarbelise lahingulaeva. Sõja eesmärk oli
anda esimesena otsustav löök ootamatult ja
viia sõda lõpule pärast jõudmist Arhangelski
— Astrahani (nn. «A-A») liinile 1941. aasta
sügiseks.
Suure Isamaasõja kogemused hoiatavad, et
igasugune agressioonioht lähtub imperialismi
olemusest. Sellepärast seisab kõigi rahuar
mastavate jõudude ees kogu teravuses prob
leem: mitte lubada uue, veelgi raskemate
tagajärgega sõja vallapäästmist, ohjeldada
imperialismi agressiivsed jõud, tagada rahu
kogu maailmas. Rahvad ei või unustada seda,
et imperialismi alustatud sõdade iseloomuli
kuks faktoriks jääb ootamatu reeturlik sisse
tung võõrastele territooriumidele, teiste rah
vaste petmine ja väljamõeldised agressiooni
tõeliste eesmärkide varjamiseks.

О О О
Juba sõjaeelsetel aastatel viidi Kommunist
liku Partei juhtimisel ellu laialdasi abinõu
sid riigi kaitsevõime tugevdamiseks. Valmis

tati ette sõj aväekaadrit, täiustati sõjaväekorraldust. Relvajõudude isikkoosseisu suu
rendati 1941. aasta juuniks 5,3 miljoni inime
seni. Tõusis kaitsetööstuse toodang, mis kohe
relvastusse võeti. Välispoliitikas tegi Nõu
kogude valitsus kõik, et mitte lasta NSV Liitu
kaasa kiskuda fašistliku Saksamaa poolt alus
tatud sõtta.
Kuid sõda ei õnnestunud ära hoida. Era
kordselt rasketes tingimustes koondas Kom
munistlik Partei kõik nõukogude inimesed
võitluseks hitlerlastest röövvallutajate vastu,
töötas välja üldrahvaliku mobiliseerimise
programmi. «Kõik rinde heaks, kõik võidu
nimel!» — selline oli partei üleskutse rah
vale.
Rõhutades Suure Isamaasõja õiglast iseloo
mu, kutsus partei allutama kogu riigi elu
rinde vajadustele, osutama igakülgset abi
tegevarmeele, alustama
partisanivõitlust
vaenlase poolt okupeeritud territooriumil,
kaitsma kodumaad viimse veretilgani, sest
selles nõukogude rahvale pealesunnitud sõjas
otsustati meie riigi elu ja surma küsimus.
Kommunistlik Partei oli tõeline võitlev partei.
Neil päevil suunas partei armee ridadesse
oma parimad pojad, kogenud nõukogude ja
komsomolitöötajad. Tohutut osa vägede
distsipliini, moraali ja vastupidavuse kind
lustamisel etendasid 1,5 miljonit tegevarmeesse suunatud kommunisti. Nad andsid
lahingus isiklikku eeskuju, kirgliku parteili
se sõnaga innustasid nõukogude inimesi
ja viisid nad võidule. Komandörid ja sõdu
rid lugesid suureks auks võidelda, ning kui
vaja, siis hukkuda partei liikmena. Sõja lõ
puks oli armees ja sõjalaevastikus üle 3,3
miljoni leninliku partei liikme.
Nõukogude rahva võidu innustajaks ja or
ganiseerijaks oli Kommunistlik Partei, kes sõ
ja esimestest päevadest muutis meie maa
ühtseks võitlusleeriks. Oma mitmekülgse tege
vuse tulemusena tagas ta poliitilise, riikliku
ja sõjaväejuhtkonna ning rinde ja tagala,
armee ja rahva monoliitsuse. Rasked sõjali
sed katsumused karastasid partei ridu veelgi
ning suurendasid tema võitlusvõimet ja juhti
vat osa.
Kommunistliku Partei kui nõukogude ühis
konna juhtiva ja suunava jõu kaudu aval
dus nõukogude rahva vaimujõud. Sotsia
listlik ideoloogia saavutas võidu fašistliku
ideoloogia üle, võitis marksism-leninism,
võitis Nõukogude rahvaste teadlikkus, piiritu
usk Lenini suure ürituse õigsusse.

О О О
Et kõne all oli sotsialismi eksisteerimine,
kogu maailma tsivilisatsiooni tulevik, siis suu
nati partei ja rahva peamised jõupingutu
sed armee ja sõjalaevastiku igakülgsele tugev
damisele. Operatiivselt asuti formeerima uusi
sõjaväeosi ja -koondisi, moodustama rahva
armee üksusi, varustama neid relvade ja

sõjatehnikaga. Samal ajal kurnasid Nõuko
gude relvajõud vaenlase rasketes kaitseühin
gutes, peatasid ta pealetungi Moskva all ning
juba 1941. aasta detsembris läksid vaen
lasele ootamatult üle vastupealetungile. Hit
lerliku armee «välksõja» teooria sai lüüa.
Ülimalt lühikese aja jooksul ennenähtama
tutes mastaapides itta evakueeritud tööstuse
ja inimeste ennastsalgava töö tulemusena
asuti tootma relvi, laskemoona, uut liiki tanke
ja lennukeid. Enneolematu sõjaline ja mobili
seeriv tegevus osutus jõukohaseks üksnes
Nõukogude riigile ja meie rahvale ning kuju
tas endast üht tähtsamat tingimust, mis või
maldas peatada vaenlase pealetungi, stabili
seerida kaitse ning seejärel asuda meie kodu
maa vabastamisele.
Hilisem Stalingradi lahing, fašistide purus
tamine Põhja-Kaukaasias, Kurski kaarel ja
Leningradi all, Ukraina, Valgevene ja Balti
kumi vabastamine, võidukad lahingud hitler
laste poolt okupeeritud riikide territooriumi
del kuni fašistliku Saksamaa pealinna Berliini
vallutamiseni — niisugused olid peamised
kuulsusrikkad tähised nõukogude rahva ja
tema relvajõudude teel suurele võidule.
Julmas heitluses vaenlasega demonstreeri
sid Nõukogude relvajõud oma võitmatust,
ühtsust rahvaga, sõjameeste piiritut kangelas
likkust, ustavust sotsialistlikule kodumaale ja
Kommunistlikule Parteile. Nõukogude sõjateadus, väejuhtide strateegilise mõtte julgus
ja ettenägelikkus olid vaieldamatult üle fašist
liku Saksamaa Wehrmachti strateegiast. Sõja
käik ja eriti selle lõpuperioodi strateegilised
operatsioonid, kogu Nõukogude relvajõudude
sõjaväekorraldus, mille aluseks on sotsialist
liku ühiskondliku ja riikliku korra eelised,
kinnitasid Nõukogude armee ja sõjalaevas
tiku igakülgset üleolekut kapitalismi sõjaväeorganisatsioonist ja sõjateadusest.
Nõukogude sõjameeste kangelaslikkust hin
nati kõrgelt. Riiklike autasudega märgiti ära
rohkem kui 7 miljonit inimest, 11603-le nen
dest omistati Nõukogude Liidu kangelase aus
tav nimetus.
Veel täna leiavad riiklikud autasud üles
oma kangelased, kes muutlikel sõjapäevil
jäid ülesnäidatud vapruse eest autasustamata. Ühest nendest, Tallinna mehhaniseeri
mise valitsuse ekskavaatorij ühist, peab täna
rääkima. Kogu sõja oli luurajaks tegevarmee
üksustes reamees Nikolai Karatšev, kuid pike
maks kui rindetee osutus tee, mida mööda
saabus tema teenitud autasu — kolmas Kuul
suse orden. Et aga N. Karatšev oli autasusta
tud kolme kolmanda järgu Kuulsuse orde
niga, siis otsustas NSV Liidu Ülemnõukogu
Presiidium vastavalt statuudile omistada Ni
kolai Karatševile Kuulsuse ordeni kõik -kolm
järku. Autasud on kangelasele üle antud või
dupüha künnisel. Peale Nikolai Karatšev!
on meie vabariigis veel kaks sõdurikangelaslikkuse ordeni — Kuulsuse ordeni kolme

järgu kavaleri: tallinlane Anatoli Tjutrjumov
ning tartlane Nikolai Seremet.
Suure panuse võitlusse vaenlasega andsid
nõukogude partisanid ja põrandaalused võit
lejad. Üle miljoni relvastatud rahvatasuja
võitles 1943. aastal vaenlase tagalas.
Ka täna meenutavad sõjaveteranid ränka
sõjaaega, mil sai tunda sõja esimeste kuude
raskusi, kuid elati kindlas usus, et nõuko
gude rahvas ja tema relvajõud koguvad
jõudu, peatavad julma vaenlase ja purusta
vad ta. Jah, Nõukogude sõjamehed täitsid
auga oma kohuse, nägid oma relvavendade
verd ja surma, meie põlevaid linnu ja küla
sid, seejuures ei oodanud nad muid privi
leege kui olla kodumaa vabastajate ridades.
Purustanud lõplikult hitlerlikud agressorid,
pöördusid Nõukogude sõjamehed tagasi, taas
tama ja arendama meie kodumaa rahvama
jandust. Paljud neist on ka täna veel töövalvel, annavad oma jõu ja teadmised sot
sialistliku kodumaa majandusliku ja kaitse
võime edasiseks suurendamiseks. Nende hul
gas on Eesti NSV ministrid Arnold Green
ja Kuno Todeson, vabariigi Kirjastuskomitee
esimees Lembit Kaik, Eesti NSV Teaduste
Akadeemia president Karl Rebane, eesrind
like majandite juhid sotsialistliku töö kange
lased Heino Kallaste ja Rudolf Mannov, eri
nevatel töökohtadel töötavad Nõukogude Lii
du kangelane Arnold Meri, võiduparaadist
osavõtnu Arkadi Kello, kindralmajor Vello
Vare, parteitöötajad Rudolf Polman ja Alek
sandr Samutinski, hulgaliselt teisigi, kelle
rinda ehivad autasud, mis on saadud juba
eeskujuliku töö eest.
Meie maal suhtutakse Suurest Isamaasõ
jast osavõtnutesse erilise tähelepanuga. Sel
leks on Kommunistlik Partei ja Nõukogude
valitsus teinud eriti palju, et parandada
endiste rindemeeste materiaalseid ja olme
tingimusi. Suure hoole eredaks tunnistuseks
on hiljutine NSV Liidu Ülemnõukogu Pre
siidiumi seadlus endiste rindemeeste autasus
tamise kohta lahinguordeniga ja medaliga
«40 aastat võidust Suures Isamaasõjas»,
samuti mitmed valitsuse määrused lisaabinõudest Suurest Isamaasõjast osavõtnute pen
sionide suurendamise ja materiaalsete tingi
muste parendamise kohta.

О О О
Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas saa
vutatud võidu sügav mõju avaldub ka
tänapäeval. Oma kangelasliku võitlusega kait
ses nõukogude rahvas mitte üksi oma kodu
maad, vaid vabastas ka paljud Euroopa rah
vad fašistlikust orjaikkest, andis määratu
suurt abi Aasia maade rahvastele võitluses
militaristliku Jaapani vastu, päästis kogu
maailma rahvad fašistlikust ohust. Nõukogu
de relvajõud täitsid auga oma vabastusmissiooni. Fašismi üle saavutatud võit lõi sood
sad tingimused töölisliikumise edasiseks aren

damiseks kapitalistlikes maades, kommunist
like ja töölisparteide tugevnemiseks, nende
liikmete arvu kasvuks. Rahvusvahelisest
kommunistlikust liikumisest sai kõige mõju
võimsam poliitiline jõud.
Imperialistid lootsid, et Teises maailmasõ
jas hävitatakse sotsialismimaa. Tegelikult tä
nu vabastatud maades tekkinud tormilisele
revolutsioonilise liikumise tõusule paljudes
Euroopa ja Aasia maades võitis sotsialist
lik revolutsioon — tekkis sotsialismi maailmasüsteem.
Võiduga Suures Isamaasõjas võeti impe
rialismilt ära võimalus karistamatult otsus
tada rahvaste saatuse üle, ignoreerida sot
sialistliku sõprusühenduse maade võimsust,
nende aktiivset välispoliitikat, rahu ja progressijõudude rahvusvahelist solidaarsust.
Sotsialismi maailmasüsteemi tekkimisega
süvenes kapitalismi üldkriis, hoogu sai rah
vuslik vabadusliikumine Aafrika, LadinaAmeerika ja paljudes Aasia maades, mille
tulemusena lagunes imperialismi koloniaalsüsteem.
Kuigi hitlerlik Saksamaa purustati Hitleri-vastase koalitsiooni riikide, kõigi ühise
vaenlase vastu võidelnud vabadustarmastava
te rahvaste jõupingutustega, takistas Saksa
fašismi tee maailmavalitsemisele Nõukogude
Liit, kes kandis oma õlul sõja peamist ras
kust ja andis kõige suurema panuse vaenlase
purustamisse. Just sellepärast peame suhtu
ma ülimalt valvsalt tagurliku kodanluse pro
pagandasse, kes ei hoia kokku võltsinguid ja
laimu, et vähendada maailma rahvaste ees
Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas saavu
tatud võidu maailmaajaloolist tähtsust, et
varjata nende eest sotsialismi tohutut elu
jõudu.
Ravinud terveks sõjahaavad, taastanud pu
rustatud majanduse, saavutas Nõukogude Liit
väljapaistvat edu kommunistlikus ülesehitus
töös. Koos sotsialistliku sõprusühenduse maa
dega demonstreerib sotsialismi maailmasüsteem oma vaieldamatuid eeliseid, võimet la
hendada kõige keerulisemaid teaduslikke ja
rahvamajandusprobleeme.
Sõprusühenduse
maade käsutuses on kõik vajalik, et kindlalt
kaitsta sotsialismi saavutusi. Oluline tegur
on Varssavi lepingu osaliste maade armeede
vennalik liit, mis juba 30 aastat seisab sot
sialismimaade rahvaste rahuliku töö kaitsel.
Nii Suurele Isamaasõjale eelnenud poliiti
lised sündmused kui ka sõja käik kinnitavad
seda, et «... sõja õppetunnid on jääva täht
susega. Neist peamine seisneb selles, et sõja
vastu tuleb võidelda seni, kuni see ei ole ala
nud. Ajalookogemused õpetavad: selleks et
kaitsta rahu, on tarvis kõigi rahuarmasta
vate jõudude monoliitseid, kooskõlastatud ja
aktiivseid aktsioone imperialismi agressiivse,
avantüristliku kursi vastu. On vaja tõsta
rahvaste valvsust ning hoida ja rohken
dada sotsialismi saavutusi* (NLKP Kesk

komitee otsus «Nõukogude rahva poolt
1941.—1945. aasta Suures Isamaasõjas
saavutatud võidu 40. aastapäevast»).

О О О
Lõppkokkuvõttes peab märkima, et Nõu
kogude Liidu võit Suures Isamaasõjas tõi
kogu täiuses esile sotsialismi eelised, oli sõ
jaline, poliitiline ja majanduslik võit maailma
ajaloo kõige ägedamas ja laastavamas heit
luses saksa fašistlike röövvallutajate vastu
riikide, rahvaste olemasolu, maailma tsivili
satsiooni ja -kultuuri püsimise, demokraatia
ja progressi kaitsmise nimel. See oli Suure
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni tules loo
dud Nõukogude riigi, kõige eesrindlikuma
ühiskonnakorra võit.
Ärgu unustagu seda tänapäeva imperia
lism, eeskätt Ameerika Ühendriikide tagur
likud ringkonnad, kes on kuulutanud sotsia
lismi vastu uue «ristisõja», dikteerivad jõu
positsioonilt oma tahet suveräänsetele riiki
dele, püüavad saavutada sõjalist üleolekut
Nõukogude Liidu ja tema liitlaste suhtes.
Ärgu unustagu — ajalugu hoiatab.

MEILT JA MUJALT
■ «Milline olla?» Milliseks kujuneb iga kooli
õpilase iseloom, maailmavaade, eluhoiak? Nii
sugused küsimused on enda ette seadnud Riia
50. keskkooli õpetajad. Selle kõrval, et noored
saaksid õppeprogrammides ettenähtud teadmi
sed, hoolitsevad nad ka nende kõlblus- ja
kodanikukasvatuse eest.
Noore kodaniku kujunemise kvaliteet sõltub
eelkõige ideelis-poliitilisest, kõlblus- ja töö
kasvatusest. Riia 50. keskkoolis toimib süsteem,
mis hõlmab kogu õppe-kasvatustööd, klassivälist
tegevust, tööd pedagoogide kaadri, lastevane
mate ja üldsusega. Koolis esinevad sageli nime
kad inimesed, tööeesrindlased, kultuuritegela
sed, teadlased, nõukogude ja parteitöötajad.
Asutatud on oma poliitinformaatorite kool, suur
osa on kooli poliitklubidel. Nad organiseerivad
dispuute, konverentse, miitinguid ja muid üritusi.
Igal aastal korraldatakse õpilaste ühiskondlikpoliitiline atesteerimine. Selle alus on iga õpi
lase individuaalse kompleksplaani täitmine. Kok
kuvõtted poliitilisest enesetäiendamisest tehakse
ülekoolilisel teaduslik-praktilisel konverentsil.
Küllaldase tähelepanu all on vastupropaganda.
Neid küsimusi vaetakse tundides pidevalt. Sel
alal on rohkesti kogemusi kooli direktoril, NSVL
haridustöö eesrindlasel J. Jundzisel ning palju
del teistel selle kooli õpetajatel.
Ideelis-poliitilise kasvatustöö olulisi osi on
sõjalis-patriootiline kasvatus. Koolis asutatud
sõjakuulsuse muuseum on õpilaste revolutsiooni
liste, sõja- ja töötraditsioonide vaimus kasvata
mise üks keskusi.
õpilased saavad koolis oskusi teha ühiskond
likku tööd ning organiserida selleks ka oma
kaaslasi.
Ajakirjast «Narodnoje Obrazovanije»

Võidupõimikut
Juba 40 aastat eraldavad meid nõukogude
rahva kuulsusrikkast võidust Suures Isamaa
sõjas.
Kui esimese sotsialismimaa kohal rippus
surmaoht, tõusis kogu rahvas nagu üks mees
oma kodumaa kaitsele. 1418 pikka päeva
ja ööd kestis grandioosne heitlus Nõukogu
demaa vabaduse ja sõltumatuse eest, Euroopa
rahvaste päästmise eest fašistliku ikke alt.
Võidu julma vaenlase üle sepistasid rindel
ning tagalas mehed ja naised, vanurid ja
lapsed, kõigist Nõukogude Liidu rahvustest
inimesed.
Kangelastegude eest Suure Isamaasõja rin
netel on autasustatud üle 7 miljoni Nõuko
gude sõduri ordenite ja medalitega, 11 603
inimest sai Nõukogude Liidu kangelaseks .. .
Kolmekordne Nõukogude Liidu kangelane,
lennuväe kindralpolkovnik Ivan Kožedub kir
jutab ühes oma kirjas noortele:
«Teada on järgmine tõik. Nürnbergi kohtu
protsessil teatas Göring, et sõjaks Nõuko
gude Liidu vastu valmistudes teadsid hitler
likud kindralid palju meie armee suurusest ja
relvastusest. Vaid üht ei osanud nad arves
tada. Nõukogude inimese iseloomu. Ma ei tea,
kas Göring mõistis, milles on Nõukogude
maa, tema rahva jõud. Vaevalt küll. Sellest
aga, mida Läänes senini ei mõisteta, võin
rääkida veendunult. Paljud endised fašistlikud ohvitserid ja kindralid püüavad oma me
muaarides — neid kirjastatakse hulgaliselt
ja suurtes tiraažides — avastada meie võitu
de saladust, selgusele jõuda oma kaotuste
põhjustes. Kuiva sõjanduskeelde tungivad
hoopiski ebasõjaväelised terminid: «seletama
tu ime», «vene hinge lahendamatu mõista
tus», «mõistmatu saladus» jne.
Kuidas nad peaksidki mõistma, kui omal
ajal nimetas Goebbels ühel kinnisel nõupida
misel selliseid tundeid nagu kodumaa-armastus ja kangelaslikkus tühipaljaks jamp
siks? ...
Kuidas saakski mõista selle rahva kange
laslikkuse lätteid, kes mõtleb ja elab teise
moraali seaduste järgi! Kuidas nad saaksid
mõista alles elluastunud noori inimesi, kes
julgelt lähevad surma oma veendumuste
eest, mille jaoks on kodumaa-armastuse ain
sam ja kõige kõrgem mõõt — valmisolek kogu
südame, mõistuse ja tahte jõuga kaitsta teda
viimse veretilgani!»

Eespool toodut aidaku lahti mõtestada vaid
mõned näited meie sõjaaja laste, noorukite,
nende õpetajate-kasvatajate, Nõukogude sõja
meeste ennastsalgavast ja -ületavast kange
lasmeelest, nõukogude inimeste kokkukuulu
vusest.
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Leningrad. Esimesel sõjaJJ-J) kuul läks sealt rindele 860 õpetajat,
nende hulgas 125 juhtivat haridustöötajat.
Ülejäänute esmamure oli evakueerida noore
mad lapsed; teine — koos vanemate õpilas
tega ehitada kaitserajatisi Leningradi lähis
tele; kolmas — valmistuda õpetama uues
olukorras.
Blokaadilinna koolid... 40 neist töötas
pidevalt, isegi 1941,—1942. a. kõige ränge
matel talvekuudel, 1942. a. lõpuks oli neid
aga juba 137.
Dokumendid kõnelevad sellest, et tulista
misest, pommitamisest, külmast ja alatoit
lusest hoolimata leidis koolides aset plaani
pärane õppe-kasvatustöö. Oma aruandes
1941/42. õppeaasta kohta on 47. kooli õpi
laskomitee esimees V. Vassilevskaja kirju
tanud: «Kõigist raskustest hoolimata õppi
sime hinnetele «hea» ja «väga hea» ... Kui
te oleksite meie kooli tulnud 40-kraadise pa
kasega, oleksite näinud, et polnud ühtegi
õpilast, kes oleks mõjuva põhjuseta puudu
nud. Õppetöö kõrval ei lakanud meil ka ühis
kondlik tegevus. Toimusid pioneeriaktiivi
koosolekud, tegutses komsomolikomitee. Jaa
nuarist märtsini töötasime postkontoris, sor
teerisime kirju. Märtsis-aprillis kirjutasime
sõjakomissariaadi kutseid ja kandsime neid
laiali. Talv kogu läbielatuga on seljataga ...
Me õppisime ja läheme järgmisse klassi! Me
õppisime ja aitasime võitlejatel vaenlast
purustada. Selle me ka saavutame!»
Esimene õppeaasta lõppes blokeeritud
Leningradis eksamiga, milleks läks vaja ha
riduse rahvakomissariaadi eriluba. Eksamid
sooritati hästL
15 239 alla 16-aastast Leningradi kooliõpi
last on autasustatud medaliga Leningradi
kaitsmise eest. Medalid said nad ennastsal
gava suvise töö eest linnalähedaste sovhoo
side ja abimajandite põldudel. Hiljem on
üks nonde aastate Leningradi koolipoiss,
praegune tuntud luuletaja Juri Voronov
sellest kirjutanud järgmiste värsiridadega:
В блокадных днях мы так и не узнали:
Меж юностью и детством где черта?
Нам в сорок третьем выдали медали
И только в сорок пятом паспорта . . .
Evakueeritud lastelt, nende õpetajatelt ja
kasvatajatelt saadud kirju avaldati sageli
Leningradi ajalehtedes. Ühes neist pöördus
Jaroslavli oblastisse evakueeritud 55. inter
naadi juhataja V. Udalova oma kasvandike
vanemate poole sõnadega: «... Kaks aastat
tagasi teiega hüvasti jättes andsime sõna
teie lastele vanemaid asendada. Seda sõna
me peame. Vaatame nende kui oma laste

järele... Te võite oma laste pärast rahuli
kud olla ...»
Paljud noored leningradlased jäid alati
seks elama sinna, kuhu nad sõjaajal viidi.
Kuid kõik orvuks jäänud said hariduse, pal
judest neist on saanud teadlased, tootmis
juhid, arstid, insenerid, parteitöötajad.
uure Isamaasõja aastail kandsid tuhanded lapsed «polgu poja» nimetust.
. . . Kolja Petšenenko sai just viieteistküm
neseks, kui ta sõjast naasis. Algus: pioneeri
laager, esimeste sõjapäevade kaos. Neliteist
poissi ja kaheksa tüdrukut asusid koduteele.
Nende peade kohal aga lendasid itta kum
malised lennukid — lapsed polnud taolisi va
rem näinud. Uks lennukeist pikeeris äkki
laste peale. Ellu jäi vaid Kolja. Teine pomm
külvas ta üle mullaga. Plahvatusest kurdina
lamas ta ööpäeva, seejärel hulkus 25 päeva
mööda metsi. Partisanisalk, diversioonid
vaenlase tagalas, vangilangemine, ülekuula
mised, piinamised — kõike seda elas üle noor
sõjamees. Talle topiti küünte alla tikke, pigis
ta ti sõrmi ukse vahele. Fašistid lõid tal välja
esihambad. Kolm korda poosid. Ja kolm korda
võtsid võllast maha. Poiss aga vaikis. Ges
taapost aitasid Koljal põgeneda saksa antifašistid Kurt Reinholtz ja Otto Rogovski.
1945. a. saabus Kolja koju Austriast, vor
mipluusil ordenid ja medalid, seljataga kõige
kohutavam sõda.
. . . Borja Dmitrijev hävitas 15-aastasena
rindel neli vaenlase autot, 352 hitlerlast. . .
Sellest, et talle oli omistatud Nõukogude
Liidu kangelase nimetus, sai ta teada 36
aastat hiljem.
. . . Börja Novikov — 11-aastaselt medal
vapruse eest, 12-aastaselt maeti ta Looderinde vennashauda. Tema nime kannab tänav
Andropovi linnas.
.. . Aleksandr Eihman sai oma esimese
vaprusmedali veel enne 14. eluaastat. Noor
partisam käis, bajaan käes, mööda külasid ja
mängis rahvale, andes seejuures edasi väeju
hatusele tähtsaid teateid: bajaani oli mon
teeritud raadiosaatja. Seniks, kuni Saša
jõudis Riigipäevahooneni, oli ema saanud
tema kohta viis hukkumisteadet. ..
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õja-aastail asendasid alaealised nooru
kid tehastes ja vabrikutes vanemaid
vendi ja isasid. Nad ei olnud üksnes pere
konna toitjad, vaid mõistsid suurepäraselt
nende õlgadele pandu kogu tähtsust. Nad
töötasid kahe ja kolme eest. Sõja-aastate
lapsed, kes hoolitsesid kodumaa ja rinde
eest .. .
Üks nendest oli ka Kolja Tšikirev, kes töö
tas Sergo Ordžonikidze nim. tehases. Kord
saabus tehase tsehhi sõdurikiri ebatavalise
adressaadiga: «Sellele, kes töötab tööpingil,
mis on teises reas viimane.»
«Tuleb välja, et sulle,» lausus tsehhiülem Koljale kirja ulatades.

Kirjutas tehase treial Sergei Tarnov: «Olen
nüüd üksi jäänud. Naine ja tütar said pom
mitamisel surma . .. Istun kaevikus ja nii
väga tahaks kas või mõtteski olla meie teha
ses. Kuidas teil seal läheb, poisid? ... Kirja
kirjutan sellele, kes töötab minu treipingil.
Tahan selle inimesega sõbruneda. Kes sa oled?
Kirjuta mulle, palun. Pink on ju vana ja ma
olen kogu aeg mures, kuidas ta vastu peab.
Tööd on ju teil praegu palju.»
Tšikirev kirjutas rindele Tarnovile, kuidas
on tööpinki seadistanud, et tunneb seda juba
hästi, et annab vahetuses 9 —10 normi. Nii
algas nende kirjavahetus. Viimase sõnumi
sai Kolja Stalingradist: «Me ei tagane sam
mugi. Meie taga pole maad, aga kui ongi,
siis vaid selleks, et sinna igaveseks heita.
Oleme Volga äärde tõusnud müürina ega
liigu paigast.» Elu hinnaga pidas sõdur oma
sõna. Pisarsilmi luges Kolja kirjale lisatud
ridu: «... Tarnov suri vaprate surma. Ta
on maetud mehaanika tsehhi õuele, postuumselt
autasustatud Isamaasõja I järgu ordeniga.»
Praegu aga juhib Kolja, õigemini Nikolai
Tšikirev sedasama tehast, kus hakkas tööle
poisikesena karmidel sõja-aastatel. Ta on
Sergo Ordžonikidze nim. Moskva tootmis
koondise «Tööpingitehas » peadirektor.
verdlovski leiva- ja makaronikombiГ>У naadi kollektiiv kogus sõjaajal raha
tanki jaoks — üle 100 000 rubla, mis kanti
üle «Uralmašile». Naised palusid oma tanki
tornile kirjutada «Rindesõbratar».
Ühel 1943. a. märtsiõhtul tutvus kombi
naadi kollektiiv pidulikult «Rindesõbratari»
meeskonnaga, kelle komandör oli endine
traktorist Kirill Baida.
Tema lõbusaid ja reipaid rindekirju loeti
kombinaadis vahetuste vaheaegadel. Oldi vä
ga rõõmsad, kui saadi teada, et «Rindesõbra
tari» meeskonna komandöri oli autasustatud
Isamaasõja I järgu ja Punatähe ordeniga ning
et autasusid olid saanud ka meeskonna tei
sed liikmed.,
1943. a. septembris saabusid ärevad sõnu
mid: ägedas lahingus olid hitlerlased Baida
masina põlema süüdanud, leitnant oli saanud
tugevaid põletushaavu ja lamas haiglas.
Kombinaadis koguti raha uue tanki «Rinde
sõbratar» jaoks, mis anti taas üle tervene
nud Baidale.
Oma raamatus «Москва — Сталинград —
Берлин — Прага. Записки командарма»
on armeekindral D. Leljušenko, kirjeldades
fašistide 4. tankiarmee purustamist Lvovi
operatsiooni käigus, kirjutanud: «Üksnes 93.
üksiku tankibrigaadi üks tank, nimega «Rin
desõbratar»., hävitas kommunistist vanem
leitnant Kirill Baida juhtimisel 11 vaenlase
tanki ja kuni kaks pataljoni jalaväelasi.»
Kirill Baida suri kangelassurma Karpaati
des .. . Aas tad on möödunud, kuid mälestus
temast ja kahest tankist «Rindesõbratar*
elab edasi. Ühes sõjaväeosas on Suures Isa-

maasõjas langenud võitlejate ja tagala töö
tajate mälestuseks paigutatud aupjedestaalile
kolmas «Rindesõbratar* kui armee ja rahva
kokkukuuluvuse sümbol.. Parimale meeskon
nale antakse sõjaväeosas «Rindesõbratari»
nimetus.
Ima esimese tunni andis 1941. a. sepfn\
V У tembris Hodža Atajev väikeses kolhoo-

Palun saatke, kui leiate, et olen seda väärt.
Olen õnnelik, kui saan selle just Teilt.
Seersant Haritonov, Aleksandr.»
«Meie, Teie eilsed õpilased, kaitseme vaen
lase eest meie suurt Nõukogude kodumaad.
Mina aga kaitsen veel ka Teid — seda, kes
aitas mul tõeliseks inimeseks saada. Tõotan
Teile,Ljubov Juljevna, et võitlen lõpliku või
duni.
Petja Tkatšov.»

sikoolis Uzõn-Sus. Detsembris aga läks rin
dele. Nii jõudis ta esmakordselt välja oma
I\N õukogude Liidu kangelast Aleksei Makoduse Turkmeenia piiridest — Stalingradi
г 1 \J resjevit tunneb meil igaüks. Kõik on
alla, kus võttis vastu rühma.
lugenud tema kohta B. Polevoi raamatut «Ju
Sellest peale sai ta neli korda haavata
tustus tõelisest inimesest». Tema kangelas
ja oli kord külmavõetud. Kuulipildujaga
teos, tema saatuses ilmnevad eriliselt tolle
käes käis ta läbi Venemaa ja Ukraina, Poola
heroilise aja iseloomulikud jooned.
ja Tšehhoslovakkia, Rumeenia ja Ungari.
Oma pöördumises noorte poole ütleb A. Ma1945. aastal aga, kui kevad kuulutas juba
resjev: «Ent kui mult küsitaks: missuguse
võitu, tungis ühes Saksa väikelinnas vaenlase
na tahaksin näha meie tänapäeva ühiskonna
tank otse tema kuulipilduja peale. Ta sai
haavata ja jäi pimedaks.
noort inimest, vastaksin — eelkõige töökana.
Mitte selle sõna mõneti lihtsustatud mõttes,
Selles kodus on üks perekonnareliikviaid
Punatähe orden, mille kahel tähenurgal puu
et muudkui tööta käsi rüppe laskmata, too
inimestele kasu ja oledki hea. Hoopiski mit
dub email. See orden päästis ta surmast: selle
pihta põrganud mürsukild kaotas oma jõu ja
te .. .
murdis vaid kaks ribi, kuid ei tapnud. Teine
Töökas olla tähendab end suurteks tegudeks
ja koguni kangelastegudeks ette valmistada.
on sõduripilet, millest on kild läbi tunginud.
See kild on praegugi ta rinnas.
Eelkõige tähendab see mitte araks lüüa ras
kuste ees, osata neid ületada, mitte vankuda
Kui Hodža vanim poeg Hemra Nõukogude
nende koorma all.. . Kangelastegu, kange
armees aega teenides sõitis kord oma rüh
laslikkus saab alguse vähimast — eneseüle
maga ekskursioonile Berliini-lähedasse muu
seumi, nägi ta stendil noore Nõukogude
tamisest, nende raskuste ületamisest, mis
ohvitseri fotot. Selle alla oli kirjutatud:
antud hetkel su ees seisavad.»
«Vanemleitnant Hodža Atajev, 129. kaardi
A. Maresjev räägib sellest, et just tööar
väe laskurdiviisi 330. polgu roodukomandör».
mastus kasvatab tugeva inimese ning et kül
Naeratades vaatas pildilt noor isa poega oma
lap aitas see ka teda 18 ööpäeva haavatuna
nägijasilmadega . . .
lumes roomata ja omadeni jõuda. Ta on veen
Sõda ei ole isa jaoks veel möödas. Ta näeb
dunud, et just tugev iseloom aitas Zoja Kosseda unes ja hüüab: «Minu järel! Rünnakule!
modemjanskajal sooritada oma surematut
Edasi! » Sõda ei kao minevikku. Ta jätkab veel
kangelastegu, hävitada vaenlast Ivan Kooma lahinguid veteranide unenägudes.
žedubil ja paljudel teistel kangelastel.
Ta selgitab: «Kas keegi meist mõtles, et
uure Isamaasõja aastail oli Stavro saadame korda kangelasliku teo? Muidugi
poli 1. keskkooli endistel kasvandikel mitte. Teadsime, et on vaja sõdida, ja sõdi
võimalus saada parteisse astumise soovitus sime; teadsime, et on vaja võita, ja võit
oma komandöridelt ja komissaridelt, sest kee sime. Kangelasteks ei saada kunagi üleöö ega
gi poleks neile ära öelnud. Nende hulgas ei ol nendena ka sünnita. Kangelasteoks valmistu
nud ei argpükse ega desertööre.. Nemad aga vad nad kogu elu ja selle sooritanult ei mõtle
palusid soovitust oma geograafiaõpetajalt nad hoopiski: vaat missugused tublid ja eri
lised me oleme! Sellisteks saama õpetasid ja
Ljubov Vorontsovalt.
Kirjad on kirjutatud küll tindii, küll pliiat sundisid neid eluolukorrad. Tõeline vaprus ja
kangelaslikkus ei saa olla omaette eesmärk.
siga.
«Lähen õigustama Teie ja kodumaa usal Need on inimese seesmise hoiaku, tema vaade
dust. Mõttes soovige mulle edu sel tunnil, kui
te, veendumuste ja iseloomu peegeldus.»
olen juba lahinguväljal.
A. Maresjev toonitab, et igapäevatöös, visas
Ivan Beljakov.»
võitluses seatud eesmärgi saavutamise eest,
«Tahan vaenlaste vastu võidelda partei
inimese igas suures ja väikeses võidus loo
liikmena, bolševikuna. Võidelda nagu tõeline
duse, enda, oma halbade harjumuste, kõige
kommunist. Seetõttu palun Teilt soovitust.
selle üle, mis takistab meil paremini, rikka-

TXTi3

10

mait ja ilusamalt elamast, sünnivad omadu
sed, ilma milleta ei saa olla kangelaslikkust.
*

Järelikult pole tegemist mingi «seletamatu
imega», vaid Nõukogude sõjameeste ja rahva
kõlbelise kangelasteoga, mida iseloomustama
toome veel kaks tsitaati.
Nõukogude Liidu marssal, kahekordne
Nõukogude Liidu kangelane Aleksandr Vassilevski: «Olen uhke Nõukogude sõjameeste
vastupidavuse ja mehisuse, vapruse ja kange
laslikkuse üle, mida nad ilmutasid lahingu
väljadel, nende distsiplineerituse ja oskuse üle
taluda igasuguseid raskusi, nende ammenda
matu võiduusu üle.»
Nõukogude Liidu marssal, neljakordne
Nõukogude Liidu kangelane Georgi Zukov:
♦ Tema tahte, tema vankumatu hinge, tema
verega on saavutatud võit tugeva vaenlase
üle.
Nõukogude sõdur oskas julgelt silma vaa
data surmaohule, ilmutades seejuures võitlusvaprust ja kangelaslikkust. Pole piire tema
kodumaa nimel sooritatud kangelasteo üle
vusel, nagu pole piire ka tema töökangelasteo
ülevusel pärast sõda.»
HELGI ROOTS

MEILT JA MUJALT
■ Sverdlovski oblastis on väga populaarne sõjalis-sportlik mäng «Kotkapoeg». Just sverdlovskilaied olid ühed selle kütkestava mängu
algatajaist. Tuhanded oblasti koolinoored, teh
nikakoolide õpilased, keskeriõppeasutuste esma
kursuslased võtsid möödunud aasta septembris
osa oblasti «Kotkapoja» mängude finaalist. Esi
nes 32 noorarmeelaste rühma — ligi 400 osa
võtjat —, linna- ja rajoonivõistluste võitjad. Osa
lemine niisugustes mängudes on paljuski õpet
lik, aitab noorarmeelastel karastada oma ise
loomu, tahet, tulevasele sõdurile nii vajalikke
omadusi Kõige tõsisemaks katsumuseks finaalist
osavõtjaile kujunes sõjalis-sportlik kombineeri
tud teatejooks «Valmis kodumaa kaitseks!».
Noorukid pidid näitama, kuidas nad oskavad
ümber käia automaadi, gaasitorbiku ja kaitseülikonnaga, kuidas valdavad meditsiinilise esma
abi andmise oskust.
Sverdlovski 144. keskkooli sõjandusõpetaja
on arvamusel, et ei ole tähtis, millise koha võidab
õpilane teatejooksus, vaid olulisem on oskus
tegutseda nagu tõelises sõjaolukorras. Pole ju
huslik, et selle kooli õpilased esinesid edukalt,
võitsid oblasti finaalmängus esikoha ning said
õiguse esineda üleliidulises mängus. Sverdlovski
oblastis suhtutakse «Kotkapojasse» mitte kui
mängusse, vaid kui tähtsaimasse etapisse noor
meeste väeteenistuseks ettevalmistamisel.
Ajakirjast «Narodnoje Obrazovanije»

Eesti NSV
teeneline
õpetaja,
erukapten
Elmar
Loodus
Tänapäeval jääb iiha vähemaks inimesi, kes
kõiki raskusi ületades pedagoogiameti juurde
pürivad. Uks eeskuju andvaid mehi oli sõja
järgseil aastail kogenud sõjamees Elmar Loo
dus. Tema lapsepõlv möödus Võrumaal, Ka
raski vallas. 3-aastaselt jäi ta emata, 14-aastaselt kaotas isa. Karjapoisipõlve järel tuli
õpipoisiamet Tartus. Aastail 1933—1936
käis E. Loodus Tartus tööstus-majandusõpilaste koolis. Pagaripoisist sai pagar-kondiiter. Töö kõrvalt õppis õhtug ümnaasiumis.
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Kuidas algas Teile osavõtt Suurest Isamaa
sõjast?

1944. a. sügisel, mil hilleriäsi meie vabarii
gist välja peksti, olin kodukandis. 15. sep
tembril kutsuti mind sõjaväkke. Kogunesime
esmalt Erastverre. Seejärel olime Otepää lä
hedal Vidrike mõisas, kus algas ka meiekandist mobiliseeritud kolmveerandsaja mehe
väljaõpe. Rinne oli tol ajal lähedal, algasid
ning kestsid lahingud Emajõe ja Väike-Emajõe ületamise pärast. Valiti välja mehed, seal
hulgas ka mind, kes sõjaväes aega teeninud,
pandi mundrisse ja algasid õppused. Ent
mõni päev hiljem, 20. septembril seati õppu
rid rivisse ja algas marss Põlva raudteejaama
peatusega Puuri mõisas. Järgmise päeva
õhtul sõitsime ešeloniga Pihkvasse, sealt
Leningradi ning edasi Narva. Seal asus Eesti
laskurkorpuse tagavarapolk, kust sõjapäevil
käis läbi kümneid tuhandeid võitlejaid. Mi
nust sai õppepataljoni kursant. Tol ajal jät
tis Narva masendava mulje. Linn oli vare
meis . . .
Varsti määrati mind ühe Kreenholmis paik
neva õhutõrjeposti ülemaks, õppepataljonis
teenimise aeg sai täis, jefreitorist saiin nooremseersandiks. Valmistati ette marsiroodu.
Ešelonis, mis sõitis Eesti laskurkorpuse paiknemiskohta Leedus, sõitsin kaasa õhutõrje
posti ülemana.
Tagavarapolgust sai novembri lõpul 63.
laskurpolk, kuigi ta täitis tagavarapolgu
ülesandeid. 1945. a. märtsis hakkas polk
kolima Tartusse. Valmistati ette mitu eše
loni, kusjuures pidin neid järjestikku saatma
õhutõrjeposti ülemana. Teekond Narvast
Tartu ja tagasi kestis tavaliselt 5 päeva. Märt
sis olin Tartus paiknevas väeosas õhutõrje
posti ülem. Sel ajal käisid vihased lahingud
Kuramaal, kus osalesid ka Eesti laskurkor
puse 7. ja 249. diviisi sõjamehed. Raskeid
lahinguid pidasid 300., 354. ja 27. polk.
Aprilli algul jõudsin Läti NSV-s BGdene
jaama. Tagavarapolgust olid kaasa toodud
kõik lahingu võimelised mehed. Ega meil ke
vadel Kuramaal kerge olnud. Künklik maas
tik, kommunikatsioonide ja teede puudus, vett
täis kraavid, läbiligunenud jalanõud ja sine
lid — kõik see pani iga sõdalase proovile.

Mida tegite fasistiliku Saksamaa alistamise
lõpupäevil?
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8. mail olin õhutõrjepostil. Järgmise päeva
varahommikul kell 4.50 saime teada, et Ber
liini äärelinnas Karlshorstis on alla kirju
tatud Saksamaa tingimusteta kapitulatsioo
ni aktile. Rõõm oli suur. Olime siiki valmis
sissepiiratud saksa väegrupeeringu rünnakute
tagasilöömiseks. Seda ei toimunud. Kella 8

paiku oli selge, et 1418 päeva kestnud sõda
on lõppenud. Muidugi võttis vangiandmisest
keeldunud vaenlaste salkade tabamine veel
nädalapäevad, ent see ei tumestanud meie
võitlejate võidumeeleolu. Varsti pärast võidu
püha sõitsin Kuramaalt haavatuid kaasa
tuues Tartusse. Seejärel olin sõjamehena
aega teenimas Leningradis ja Põhja-Eestis.

Kohe pärast demobiliseerimist saite õpeta
jaks?

Nii see oli. 30. septembril 1946 sain doku
mendid kätte ja alustasin 30 kaaslasega sõitu
kodu poole. Mulle tehti kohustuseks sõjamees
test sõidukaaslased õiges jaamas maha panna.
Seda tegingi. Viimasena väljusin 1. oktoobri
hommikul Võru raudteejaamas. Minu abikaa
sa töötas tollal Võru 3. MTK-s. Sama kooli
direktoriks oli Elmar Purru, endine Karaski
algkooli juhataja, kus varem õppisin. Jõudnud
Võru 3. mittetäieliku keskkooli juurde, koh
tasin koolidirektorit, kes tundis heameelt
minu tagasisaabumise üle. Ühtlasi tegi ta
mulle ettepaneku hakata sõjandusõpetajaks.
Sõjandust õpetati pärast sõda ka 7-kl. koo
lides. Töötasin kenas väikelinnas 2 aastat.
Sain siin keskkooli lõputunnistuse, sest enne
sõttaminekut oli mul õppimine katkenud.
1948. aastal jätkasin haridusteed Tartu õpe
tajate Instituudi kaugõppeosakonnas ja hil
jem Tallinna Pedagoogilises Instituudis, mille
lõpetasin 1957. aastal geograafiaõpetaja dip
lomiga.

Kuidas sai õpetajast koolidirektor ja hari
dusjuht?

1948. aasta 31. augustikuu päeval helistas
maakonna haridusosakonna juhataja Albert
Ivask (oli varem Põlva kooli direktor),
et Põlvasse on tarvis meesterahvast kooli
direktorit. Helistasin maakonna parteikomi
teesse Eduard Juppetsile. Tema leidis, et pean
viivitamatult Põlvasse sõitma. Seda tegingi
oma päevinäinud jalgrattaga. Kohale jõudes
pidin sellest kokkuleppe kohaselt ette kandma.
Põlva oli ilus koht, õpilastest jäi hea mulje.
Kool oli ka varem tuntud, saavutused kesk
misest paremad. 1949. aasta kevadeks oli
koolis jõuline pioneeri- ja komsomoliorganisatsioon. õpilaste arv suurenes. Aeg nõudis
Põlvas keskkooli avamist, seda soovisid ka
paljud lapsevanemad. 1950. aastal moodustati
endiste maakondade asemel rajoonid, sealhul
gas ka Põlva rajoon. 1950. aastal alustas
Põlvas õpinguid 8. klass. Verivärske keskkooli
direktorist pandi mind sama aasta sügisel
Põlva rajooni haridusosakonna juhatajaks.
F. Pärtelpoeg andis mulle kahe esialgu hari
dusosakonnale mõeldud ruumi võtmed, kahe

nädala jooksul tuli leida kaader, tutvuda
endise Vastse-Kuuste ja Kiidjärve vallaga,
mis anti Tartumaalt Põlva rajooni koos
seisu. Rajoonis oli 37 kooli, neist 2 kesk
kooli (Ahja ja Põlva). Rajoonikomitee voli
nikuna tuli laupäeviti käia külades. Tuge
oli komsomoliorganisatsioonilt, mis Põlvas
kiiresti kasvas.

Olete lühikest aega tegutsenud ühe oblasti
haridusosakonna juhatajana?

1952. aasta suvehakul kontrolliti, kuidas käi
vad ettevalmistused uueks õppeaastaks. Jäädi
rahule. Siis helistati Tartu oblasti täitev
komiteest nõudega esitada info haridusosa
konna tegevusest. Mõni päev hiljem toimus
oblasti haridusosakondade (neid oli 13 +Tar
tu lian) juhatajate nõupidamine. Mind kutsuti
oblasti parteibüroole, kus Tartu oblasti par
teikomitee I sekretär Heinrich Ajo teatas, et
olen määratud oblasti haridusosakonna juha
tajaks. Tööd oli palju. Tegevuspiirkond ula
tus Valgast Põltsamaani, Otepäält Mustveeni.
Sain kaadri komplekteeritud, kui oblastid
meie vabariigis kaotati. Tuli oma osakonna
töötajatele uued ametikohad leida, samuti en
dale . . .

Siis tuli Tartus 1. keskkooli direktori üles
andeid täita?

Selle kooliga oli 1950. aastate algul raskusi.
Pärast oblastite likvideerimist 1953. aastal
kutsus haridusminister V. Oja mind enda
juurde ja teatas, et tuleb hakata Tartu 1. kesk
kooli direktoriks. Ta lausus, et kui toime tulen,
võin pedagoogitööl olla pensionile minekuni.
Selles keskkoolis tuli kõvasti tööd teha õpilaskollektiivi ja õpetajate kasvatamisel, kooli
materiaalbaasi tugevdamisel. Palju tuli teha
kooli sisekorra tugevdamisel, pioneeri- ja kom
somoliorganisatsiooni osatähtsuse tõstmisel.
Seadsime sisse õpilastepoolse korrapidamise.
Korrapidajate ametissepanek toimus orkestri
helide saatel. Distsipliini loomine poistele
meeldis. Varsti tuli poistekoolist üle minna
segakoolile. Küsimus otsustati 1954. a. keva
del. Osa õpilasi tuli teistesse koolidesse saata,
ent enamik poisse jäi siiski 1. keskkooli. Õpe
tajad suhtusid tütarlaste vastuvõtule A. H.
Tammsaare kooli põhiliselt heatahtlikult.
Kuid oli neidki, kellel üleminekuga tüdrukute-poistekooli esialgu distsipliini- ja õpetamisküsimustes raskusi tekkis. 1956. aasta
novembris pidin armsaks saanud koolist lah
kuma: mind määrati Tartu linna haridus
osakonna juhatajaks. Seal töötasin 1972.
aastani, seejärel metoodikakabinetis ja 1974.
aastast haridusosakonna inspektorina.

Mida peate koolijuhile esmatähtsaks??

Kõige tähtsamaks pean juhirolli alustami
seks suhtlemisoskust. Kui see puudub, teki
vad õige pea konfliktid ja tuleb juhiametki
maha panna. Juhtija roll nõuab kiiret ümber
orienteerumist, ülesannete, alluvate, kõikide
sõlmprobleemide täpset tundmaõppimist, ad
ministratiivse ainujuhtimise ja kollektiivse
juhtimise ühendamist, alluvate murede ära
kuulamist, nende abistamist.
Haridusosakonna juhte nagu teisigi vastu
tavaid töötajaid sõjajärgseil aastail ette ei
valmistatud. Tuli palju õppida, tutvuda kooli
de kohta käivate määruste ja juhenditega,
küsida nõu Haridusministeeriumi töötajatelt,
käia koolides, pidada silmas nende vajadusi
ning võimalusi. Ei tohtinud anda kergekäe
list lubadusi, tuli olla järjekindel haridus
elule vajalike ümberkorralduste tegemisel ja
selleks vajalike vahendite nõudmisel.
Praegu on koolijuhtide tööpõld tublisti
laienenud, koolidirektoritele teeb muret see, et
neil ei jätku aega oma põhifunktsioonide
täitmiseks. Tihti jääb direktoritel majandus
küsimuste pärast õppe kasvatustöö juhtimine,
tundide kontroll ja analüüs unarusse. Minu
arvates pole tarvis rangelt kindlaksmääratud
ajal koolis frontaalset kontrolli teha. Seda
peaks eelkõige tegema nendes õppeasutustes,
kus asjad pole korras. Mõni aeg tagasi loo
dud majandusosakonnad haridusosakondade
juures oma ülesande põhiliselt täitsid. Kah
juks on viimasel ajal veeretatud mitmed
majandusküsimused jälle koolidele. Koolid ja
lasteasutused nurisevad kapitaalremondi vii
vitamise pärast.

Mida ütlete õppurite ja opetajaskaadri kohta
sõjajärgseil aastail ja praegu?

Teadagi oli pärast Suurt Isamaasõda puudus
õpetajatest. Kannatasid ka Võrumaa koolid.
Paljud pedagoogid olid hukkunud hitlerlaste
käe läbi, nende hulgas Võrumaa haridusjuht
Karl Siilivask ja tema poeg, kommunistlik
noor Jaan. Sõjajärgseil aastail oli raskusi
opetajaskaadri komplekteerimisega, paljud
olid vaid kesk- või lõpetamata keskharidu
sega. Esialgu kuulusin nende hulka minagi.
Mis puutub õpilastesse, siis oli enamikul suur
vastutustunne, soov edasi õppida. Paljud
õpilased olid sõjapäevil kaotanud ühe või
mõlemad vanemad, suuri raskusi oli majan
dusküsimustes. Kõigele vaatamata saadi
siiski hakkama. Võru- ja Tartumaa koolidest
sirgus palju väljapaistvaid töömehi, insenere,
teadlasi.
Praegu seoses koolireformi elluviimisega on
koolidel palju ülesandeid. Mõndagi on juba
korda saadetud. Mureks on häireteta üleminek
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6-aastaste õpetamisele, vajalike ruumide
nõutamine, samuti töökasvatuse, noorte
eluks ja tööks ettevalmistamise probleemid.
Koolides tuleks rohkem mõelda ja täide viia
noorte suunamist töölise lukutsetele.
Lõpetuseks mõned andmed kauaaegsest tee
nekast haridusjuhist. Võlumaalt, Kõlleste val
la väiketaluniku perest võrsunud Elmar Loo
dus oli aastail 1944—1946 Punaarmees,
seejärel 2 aastat õpetaja Võrus ning aastail
1948—1950 Põlvas 7-kl. kooli direktor ja
hiljem Põlva rajooni haridusosakonna juha
taja. Järgnesid töörohked aastad Tartu oblasti
ja Tartu linna haridusosakonna juhatajana,
hiljem metoodikuna ja praegu haridusosakon
na inspektorina. Partei ja valitsus on kom
munist Elmar Loodust kõrgelt hinnanud. Teda
on autasustatud Tööpunalipu ordeni ja 7 me
daliga. E. Loodus on 1965. aastast ENSV
teeneline õpetaja, 1948. aastast ENSV ja
1978. aastast NSV Liidu haridustöö eesrind
lane. Elmar Loodusel jätkub püssirohtu ja
rikkalikke kogemusi noorema põlvkonna peda
googide õpetamiseks ja kasvatamiseks ning
eakamategi õpetajate harimiseks.
Intervjueeris
FRANTS KUPP
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Poliitilise ja
organisatsioonilise
töö ühtsus *
UNO ERDMANN,
Jõgeva 1. keskkooli direktor,
ENSV teeneline õpetaja
Alljärgnevas tutvustatakse Jõgeva 1. kesk
kooli kogemusi õpetajate kutsealase ja poliiti
lise enesetäiendamise ning kollektiivsete töö
organite töö ühitamisel. Kirjutis on ühtlasi
mõeldud abiks propagandistidele.
Aastakümnete jooksul on välja kujunenud
õpetajate kvalifikatsiooni tõstmise süsteem nii
kooli, rajooni kui ka meie vabariigi tasemel.
Suurtes koolides kujutab see endast omakor
da mitut paralleelharu:
D enesetäiendamine iseseisva õppimise teel
ja ainekomisjonide kaudu;
D poliitõpe parteiharidusvõrgu õppevormide
kaudu;
□ enesetäiendamine kollektiivsetes tööorga
nites (lahtised partei- ja komsomolikoosolekud, ametiühingukoosolekud, õppenõukogu,
klassijuhatajate koondis);
П muud enesetäiendamise vormid (tsiviil
kaitse, töökaitse, ohutustehnika jm.).
Rajooni tasandil toimub see põhiliselt aine
sektsioonide kaudu, sageli tundide ajal, juhus
likult valitud temaatikaga, paraku vähese
kasuteguriga. Tundub, et ülevabariigiline süs
teem on kõige kindlam, kõige paremini läbi
mõeldud.
Kuid kõik need enesetäiendamise vormid
on üksteisest isoleeritud, isegi koolisiseselt.
Kõigi nende vormide jaoks on ette nähtud
kindel tundide arv õppeaasta kohta või kuus.
Kui täpselt täita kõik väljaõppe plaanid ja
* Koolijuhtide täiendusteaduskonna kursuse
töö põhjal (1984. a.).

programmid, siis näitab lihtnegi aritmeetika,
et keskmiselt tuleks iga õpetaja kohta
120 —140 tundi õppeaastas, arvestamata üle
vabariigilist seminare ja kursusi. Praegu ju
puudub ühtne õpetajate ja teiste haridustöö
tajate enesetäiendamise süsteem alt kuni üles.
Olemasolev koormab õpetajaid üle igasuguste
«istumistega», viib välja «linnukeste* kirja
panemisele, formalismini. Aga kuhu jääb ise
seisev töö kirjandusega, uurimine, konspek
teerimine, kokkuvõtete tegemine, osavõtt kul
tuurilisest eneseharimisest? Enamik õpetajaid
on naised, neil on perekond, nad töötavad
1,5—2-kordse koormusega. Paratamatult te
kib küsimus, kas tõesti ei olnud sõjajärgne
süsteem lihtsam: õpetaja pidi kirjanduse läbi
töötama ja sooritama eksami või katse partei
rajoonikomitees. Kas enesetäiendamine ei
võiks olla seotud atesteerimisega?
Palju aastaid on räägitud õpetajate polii
tilise ja kutsealase enesetäiendamise süstee
mi ühendamisest. Vabariigi ulatuses on asi
nihkunud ainult nii palju, et õpetajate poliitõppuse programmide tõlkimine ja paljunda
mine, soovitatava kirjanduse nimestiku koos
tamine ning propagandistide seminaride kor
raldamine on pandud VÕT-ile. Sisulise la
henduseni pole jõutud. Ühendamise printsiipi
tuleks rakendada ka VÖT-i kursuste ja semi
naride juures. Kas VÕT ei võiks kooperee
rida ja ühendada jõud ENSV Taiviilkaitse
Staabiga, tuletõrje- ja sanitaarteenistusega,
autoinspektsiooni, looduskaitse, ELKNU Kesk
komitee ja kõigi nendega, kes tahavad õpe
tajaid õpetada? Tasuks uurida, millist kok
kuhoidu see annaks ja kuidas aitaks tõsta
efektiivsust.
Aastatel 1969—1971 tegi Jõgeva rajooni
haridusosakond katse ühendada reaalainete
õpetajate poliitiline ja erialane enesetäien
damine. Käidi koos kord kuus, esinesid TRÜ
õppejõud. Nendel õppustel näitasid nimekad
teadlased, kuidas kasutada reaalaineid õpilas
te maailmavaate kasvatamisel, teha üldistusi.
Kahjuks oli see seotud suurte raskustega —
puudus programm, raskusi oli õppejõudude
leidmisega, õpetajaid tuli tundidest ära kut
suda jne. Kuid õpetajad mäletavad veel prae
gugi seda seminari. Eksperiment kinnitas, et
on võimalik ning vaja ühendada poliitiline
ja kutsealane enesetäiendamine.
Käesoleval õppeaastal õpivad Jõgeva 1.
keskkooli õpetajad juba neljandat aastat tea
dusliku kommunismi koolis «Noorte kommu
nistliku kasvatuse teooria ja praktika aktuaal
seid plobleeme arenenud sotsialistlikus ühis
konnas*. Peab ütlema, et sellele väga vaja
likule õppevormile ja programmile mindi üle
halvasti ettevalmistatult. Koostati ju ainult
programm ja kirjanduse loetelu, kuid ei val
mistatud ette vajalikke õppevahendeid. Prog
rammi ja kirjanduse maht ühe õppeaasta
kohta on liiga suur, üle jõu käiv nii kuulaja
tele kui propagandistidele. Ajakirjanduses il
munud artiklid on andnud väga vähe.

Oleme püüdnud lahendust otsida omal jõul.
Kuni 1984/85. õppeaastani töötas koolis kaks
õpperingi, eraldi reaalainete ja humanitaar
ainete õpetajatele.
1982/83. õppeaastal osa kooli metoodilise
töö põhiprobleeme ühtis teadusliku kommu
nismi kooli programmi teemadega. Need olid:
□ ideelis-poliitilise kasvatustöö, töökasvatuse
ja kõlbelise kasvatuse ühtsusest ja kasvatus
töö komplekssusest;
□ marksistlik-leninliku maailmavaate kujun
damine noorsoo kasvatamisel ja õpetamisel;
□ ainetevahelised ja -sisesed seosed.
Nendele teemadele pöörasime ka suuremat
tähelepanu. Osa teemade läbitöötamisel piir
dusime vaid ülevaatlike loengutega ja kirjan
duse iseseisvalt läbitöötamisega. Kõige vajali
kumad teemad ning nendest tulenevad prak
tilised järeldused arutasime läbi lahtistel
parteikoosolekutel, klassijuhatajate töökoos
olekutel ja teistes kollektiivsetes tööorgani
tes.
1982. a. detsembris ja 1983. a. jaanua
ris toimus õppus teemal «Ideelis-poliitiline
kasvatustöö, töökasvatusest ja kasvatustöö
komplekssusest*. Õppevormideks olid klassi
juhatajate koondise töökoosolek ja lahtine
parteikoosolek. Praktilised järeldused:
■ Kehtestasime kindla korra õpilaste osa
võtuks kooliväliste asutuste tööst, ürituste
koordineerimise. Kooli juurde on moodusta
tud kooli ja asutuste esindajatest kasvatus
töö koordineerimiskomisjon. Selle koosoleku
tel on pidevalt arutatud klassivälise töö kor
raldamist, kuulatud kooliväliste asutuste, piir
konna majandite, samuti lastevanemate ette
kandeid. Valmis koolivälise töö koondplaan.
Kuid selles töölõigus on veel suuri reserve.
Käesoleval õppeaastal on kavas moodustada
koolidevaheline komisjon. Koordineerimine
muutub keerukamaks.
■ Klassijuhatajate kasvatustöö kompleksne
planeerimine ja läbiviimine. Kooli üldtööplaa
nis on planeeritud igale klassile konkreetsed
kasvatusteemad ja üritused. Klassijuhatajad
jaotavad need aineõpetajatele, klassi omavalit
susele, lastevanemate komiteele jne. 1982/83.
õa. koostasid sellise plaani 2 klassijuhatajat.
Möödunud õppeaastal nende arv suurenes.
Klassijuhatajad vajavad suuremat metoodilist
abi. Seoses klassijuhataja töötasu tõstmisega
on võimalik nõudlikkust suurendada.
■ õppusest võtsid osa baas- ja šeffettevõtete
esindajad. Arutati põhjalikult töö- ja polütehnilise tööõpetuse ning kutsesuunitluse täiusta
mise võimalusi.
Rahule võib jääda õppusega teemal «Mark
sistliku maailmavaate kujundamine noorsoo
kasvatamisel ja õpetamisel*. Õppevorm —
lahtine parteikoosolek. Ettevalmistajad —
ainekomisjonid, õppuse tulemusena koostasi
me ühtse teaduslik-ateistliku kasvatustöö
plaani koolis.
Teema «Ainetevahelised ja ainetesisesed
seosed» õppevorm oli metoodiline konverents.

Ettekannetega esinesid kõik ainekomisjonid.
1983/84. õa. tehti tööd oma süsteemi järgi.
Programmi alusel koostati temaatiline kalen
derplaan, määrati õppevorm, jaotati üles
anded ainekomisjonidele ja kollektiivsetele
tööorganitele ning ühiskondlikele organisat
sioonidele. 4 õppust toimus lahtise parteikoosolekuna, 2 klassijuhatajate koondisena, 1
õppenõukogu koosolekuna ja 1 teaduslik-praktil ise konverentsina, õppuste ettevalmista
misest võtsid osa praktiliselt kõik kuulajad,
enamik esines ettekannete, referaatide või sõ
navõttudega.
Teine õppus toimus teemal «Patriotismi
ja rahvaste sõpruse kasvatamine». Väga si
suka ettekandega esines vene keele aine
komisjoni esimees, ENSV teeneline õpetaja
Lembi Ivask. Koolil on sügavad tradit
sioonid rahvaste sõpruse festivalide korral
damisel. Õpetaja Ivask jutustas Leningradi
sõpruskooli festivalist koolivaheajal. Samal
ajal külastas Jõgeva keskkooli Moskva sõpruskool. Mõlemal pool oli vastuvõtt erakord
selt soe ja sõbralik, õppuse vorm oli klassi
juhatajate töökoondise laiendatud koosolek,
õppuse tulemusena valmis patriotismi ja rah
vaste sõpruse kasvatamise temaatiline plaan
ning abinõude plaan vene keele õpetamise
parandamiseks. Need plaanid kinnitati partei
bürool.
22. dets. 1983 toimus õppus teemal «Töö
kasvatus ja õpilaste kutsesuunitlus». Õppe
vormiks lahtine parteikoosolek, õppuse val
mistasid ette kooli juhtkond, tööõpetuse ja alg
klasside ainekomisjonid, kutsesuunitluskomisjon. Koosolekust võtsid osa šeff- ja baasettevõtete esindajad Jõgeva näidissovhoosist,
Põdra sovhoosist, Jõgeva EPT-st ja TT koon
disest «Jõgeva». Eriti tuleks esile tõsta Jõgeva
näidissovhoosi. Mõni aasta tagasi otsustati
õpetada sovhoosi baasil autojuht-traktoristi
eriala. Nimetamisväärne materiaalbaas puu
dus. Tänu sovhoosi tehnilise hoole meistri
kommunist Adu Märtini entusiasmile pandi
töö käima. Kolme aasta jooksul on saanud
traktoristiload üle 30 noormehe ja neiu.
Tema initsiatiivil on valmimas traktoriõpetuse kabinet. Traktoriõpetuse eksam sooritatak
se 10. klassi lõpul, õpilased töötavad pärast
seda koolivaheajal majandites traktoristide
na, ka sügisel tööpraktika ajal.
10. jaan. 1984. a. toimus õppus teemal «Ke
haline kasvatus — isiksuse harmoonilise
arengu koostisosa ja õpetajate ülesanded»,
õppuse vorm oli õppenõukogu koosolek. Ette
valmistuses osalesid kehalise kasvatuse aine
komisjon, pikapäevarühmade kasvatajad, koo
li meditsiinitöötajad jt. Kavandati abinõud
õpilaste kehalise kasvatuse parandamiseks
koolis.
14. märtsil 1984 oli õppuse teema kooliõpi
laste ateistlik kasvatus (lahtisel parteikoos
olekul). Ettekandega esinesid matemaatikafüüsika, ajaloo-ühiskonnaõpetuse, bioloogiakeemia-geograafia ja algklasside ainekomis

jon. Kinnitati teaduslik-ateistliku kasvatustöö
täiendatud abinõude plaan.
õpetajate komsomoliorganisatsioon val
mistas ette õppuse teemal «Esteetiline kasva
tus ja õpilaste arenemine», õppuse vorm —
lahtine komsomolikoosolek. Ettekannetega
esinesid kommunistlikud noored, samuti muu
sika- ja kirjandusõpetajad.
Kokkuvõtlikuks õppuseks kujunes teadus
lik-praktiline konverents «Isiksuse igakülgne
harmooniline areng — kommunistliku ühis
konna kõrgeim eesmärk». Ettekandega esine
sid kõik ainekomisjonid ja kooli juhtkonna
liikmed. Pearõhk oli juba asetatud NLKP
Keskkomitee aprillipleenumi materjalidest ja
koolireformi põhisuundadest
tulenevatele
ülesannetele. Õppus oli väga aktiivne.
Meil on 2—3 aasta kogemused. Lõplikku
hinnangut selle vormi positiivsetele ja nega
tiivsetele külgedele on vara anda, kuid esi
algsed kokkuvõtted näitavad selle vormi posi
tiivseid külgi:
□ paranes teooria seostamine praktikaga;
□ ainekomisjonide töö muutus sisukamaks;
□ oluliselt hoidsime kokku õpetajate aega.
NSV Liidu Haridusministeerium kinnitas
haridustöötajate teadusliku kommunismi koo
lide põhiteema 1984/85. õppeaastaks: «Üld
haridus- ja kutsekooli reform — arenenud
sotsialismi täiustamise koostisosa». Uue õppe
aasta planeerimisel pidime andma hinnangu
senisele praktikale ja leidma vastuse küsimu
sele, kas see on kooskõlas partei seisukoh
tade ja koolireformi põhisuundadest tulene
vate ülesannetega.
Seoses Jõgeva 2. keskkooli avamisega nime
tati endine Jõgeva keskkool 1. keskkooliks.
Mõlema keskkooli polütehniline tööõpetus toi
mub 1. keskkoolis. Ka 1984/85 õa. jätkub
õpetajate poliitilise ja erialase enesetäienda
mise ning kollektiivsete tööorganite tegevuse
ühitamine.
Teadusliku kommunismi kooli põhiteemad
on jaotatud kooli tööorganite vahel. Selle
alusel on koostatud teadusliku kommunismi
kooli kalenderplaan kogu õppeaastaks. Erine
vus varasematest seisab selles, et üht teemat
arutatakse 2—3 korral ühes ja samas töö
organis.
Teema «Töökasvatuse ja -õpetuse põhjalik
parandamine, noorte üldise kutseõppe sisse
viimine» vajab pikemat lahtimõtestamist.
Ettevalmistamine ja ettepanekute väljatööta
mine on pandud tööõpetuse ainekomisjonile
koos kutsenõuandlaga. Õppevorm on kutsesuunitluskomisjoni ja klassijuhatajate koon
dise töökoosolekud. Põhiliselt on töö- ja kutse
õpetuse ning ühiskasuliku töö süsteem koolis
välja kujunenud. See vajab täiendamist ja
laiendamist. Polütehniline tööõpetus toimub
põhiliselt 1. keskkooli kabinettides ja töökoda
des. Sisuliselt on tegemist Jõgeva linna õppetootmiskombinaadiga. Erialad vastavad ra
jooni rahvamajanduse vajadustele.
Kokku on 20 õppegruppi ja 5 eriala. Järg-

m istel aastatel jäävad 1. ja 2. keskkooli juurde
autojuhi-traktoristi ja B-, C-kategooria auto
juhi erialad, ehitusautojuht ja individuaalõmblus 2. keskkooli juurde, naiskäsitöö
1. keskkooli. Seoses süvendatud tööõpetuse
alustamisega 1986/87. õa. alates 7. klassist
tuleb täpsustada ja laiendada erialade nimes
tikku. Polütehnilise tööõpetuse seisukohalt
õigustab end tütarlastele B-, C-kategooria
autojuhi eriala õpetamine. 1984. a. sai 40 %
tütarlastest ka kutselise autojuhi kvalifikat
siooni, kuid tööle erialal ei läinud ükski.
Olemasolevad baasettevõtted rahuldavad,
kuid autojuht-traktoris tide õppebaase tuleb
laiendada.
Rajooniorganid tegid ettepaneku välja ehi
tada põllumajanduse detsentraliseeritud va
hendite arvel 2. keskkooli II ehitusjärje
kord — Jõgeva linna koolidevaheline õppetootmiskombinaat.
Praegune kutseõpeus korraldus põhiliselt
rahuldab: juba neljadat aastat on 9.—10.
klassis üks päev nädala polütehnilise töö
õpetuse päevaks. Teoreetilis-praktiline õppe
töö toimub kooli juures kabinettides ja töökodadpepraktika on jaotatud pidevaks
(on tunniplaanis) ja kevadiseks. Auto- ja traktoriasjandust ning naiskäsitööd õpetavad
kooli põhikohaga õpetajad, ehitust ja individuaalõmblust baasettevõtete töötajad. Seni
ni ei ole suudetud lahendada kooli ettepane
kut, et baasettevõttes õpetaks üks põhikohaga
töötaja. Pidev õppepraktika toimub baasettevõtetes ja auto-traktoriõpetus kodumajandi
tee. Lahendamata on ettevõtete juhendajate
tasustamine. Kooli õppekuludest selleks ei
piisa. Tegime ettepaneku, et need kulud võtaks
enda peale vastav baasettevõte või majand.
Ka traktori õppesõit toimub baas- või kodu
majanditee. Põhimõtteliselt selline õppetöö
korraldus rahuldab.
Enamik keskkoolilõpetajatest on saanud ka
kvalifikatsiooni. Viimase 15 aasta jooksul
on saanud autojuhiload ligi 1500 keskkooli
lõpetajat. Paljud neist töötavad edukalt koha
likes ettevõtetes ja majandites ning ajateenis
tuse ajal sõjaväes. 1984. a. said kõik ehituseriala lõpetajad ka ehitaja-maalri kvalifikat
siooni.
Tööpraktika ei ole uus asi. Koristamistöödel
on õpilased käinud igal aastal. Igal kevadel
on kool andnud õpilastele ülesande vanuse
astmele kaupa teha suvevaheajal teatud arv
tööpäevi ettevõtetes, majandites, asutustes.
Arvestuseks oli välja antud vastav kaart.
Enamik selle ülesande täitis. Käesoleval aas
tal tööpraktika kavassevõtt õppetundide arvel
on vastuolus NLKP Keskkomitee 1984. a. aprillipleenumi otsuste ja koolimäärusega. Näh
tavasti on otstarbekas lühendada õppetöö
aega 35 nädalalt 33-le programmide kärpi
mise arvel, 2 nädalat praktikat teha sep
tembrikuus koristustöödel. Kooli seisukohalt
on otstarbekohane, kui kõiki 5.—11. kl. õpilasi
saaks korraga rakendada. Tegelikult majandid

ei suuda suure kooli jaoks tööd organiseerida.
Oleme praktiseerinud õpilaste tööle suunamist
libiseva graafiku alusel. Ülejäänud tööprak
tika tuleks viia suvevaheajale.
Jõgeva 1. keskkool töötas juba kaks aastat
tagasi välja koolisisese ajutise ühiskasuliku
töö juhendi. Aluseks ei ole tundide arv, vaid
igale klassile kinnitatud kindlad tööobjektid
(kabinetid, üldkasutatavad ruumid, maa-ala,
kooliaed, ravimtaimed, ruumide ja inventari
remont, linna haljasalad, samuti osavõtt ülerajoonilistest ja vabariiklikest üritustest —
olümpiaadid, konkursid,
spordivõistlused
jne.). Tõsi, lõppkokkuvõttes tuli arvestus viia
tundidele, 1984/85 õa. ettevalmistamisel tegid
õpilased ära suure töö. Uus UKT juhend vahest
lahendab selles töökasvatuse vormis esinevad
kitsaskohad.
Tunduvalt tuleks tõsta kutsenõuandlate
sisulise töö osa koolides. Praegu on see töö
taandunud peamiselt plaanide koostamisele,
nimekirjade ja aruannete nõudmisele. Kutsenõuandla üks põhiülesandeid peaks olema
klassijuhatajate väljaõpetamine ja informat
siooni andmine vahetult koolides, samuti
õpilastele ja vanematele konsultatsioonide
andmine. Lahendada tuleks ka kutsesuunitlustöö juhendamine töökollektiivides.
Riiklikul tasemel on töö- ja kutseõpetuse
juhtimise küsimused lahendatud ainult õppetootmiskombinaatide kaudu, kusjuures viima
se tegevuspiirkond peab haarama kogu ra
jooni. Jõgeva rajoonis ei ole see variant kasu
tatav. Jõgeva 1. keskkool rakendas alates
käesolevast õppeaastast koolisiseste kohtade
ümberpaigutamise ning piirkonna majandite
arvel töö- ja kutseõppe juhataja ametikoha
direktori asetäitja õigustes. Tema ülesanne
on töö- ja kutseõpetuse, tööpraktika, õppe
praktika ja õpilaste töö organiseerimine suve
vaheajal, samuti materiaalbaasi ning kaadri
küsimused. Talle allub 11 töötajat, kuid tööd
koordineerida tuleb paljudega.
Ühiskasuliku töö ja kutsesuunitlusega tege
leb klassi- ja koolivälise töö organisaator.
Eeltoodu näitab, et nimetatud teema läbi
töötamisel tuleb lahendada väga palju prob
leeme. Tõsi, paljusid ei ole võimalik korral
dada kooli tasandil, vaid rajooni ja vaba
riiklike organite poolt.
Teema «õpetamise ja kasvatamise kvali
teedi tõus kui nõukogude kooli tähtsaim ja
püsiv ülesanne» läbitöötamine toimub õppe
nõukogu koosolekutel kolmel korral. Ette
valmistamisest võtavad osa vene keele, mate
ni aatika-füüsika, eesti keele, ajaloo, geog
raafia-bioloogia-keemia ainekomisjonid ja
direktori asetäitjad. Novembrikuu õppenõu
kogus töötati läbi küsimus «Ven? keele õpe
tajate tööst koolireformi põhisuundade ning
partei ja valitsuse koolimääruste elluviimi
sel». Eelnevalt tehti põhjalik sisekontroll.
Teema «Rahvahariduse juhtimise täiusta
mise aktuaalsed probleemid NSV Liidus ja
—
koolis» töötatakse läbi partei lahtisel koos- _L (

olekul. Selle valmistavad ette kooli juhtkond
ja klassijuhatajate koondis. Teema kohta on
elu esitanud palju probleeme. Koolireformi
põhisuundades on ette nähtud tugevdada
hariduse juhtimise rajoonilüli. Praegune
haridusosakonna koosseis on paisutatud ääre
tult suureks. Viimase 15—18 aasta jooksul
on see kasvanud üle 4 korra. Lisandusid kulu
tused masinaarvutusj aamale. Tsentraliseeri
mise algperioodil olid uued organid — majan
dusosakond, tsentraliseeritud raamatupida
mine ja kutsenõuandla — ette nähtud koole
teenindavate lülidena. Hiljem aga muutusid
nad sellisteks üksusteks, kelle töös hakkas
üha rohkem domineerima paberlik asjaaja
mine, aruannete, õiendite, informatsioonide
jne. nõudmine. Kool kaotas kontrolli oma
eelarve täitmise üle. Keegi pole aga direkto
rilt ära võtnud summade käsutamise õigust.
Kas lahendus peitub rajooni tasandil uute
organisatsiooniliste üksuste moodustamises
(ÕTK, ekspluatatsioonikontorid jne.) ja töö
tajate arvu suurendamises? Vastupidi, tuleks
vähendada töötajate arvu, nende palgad regu
leerida ja osa töölõike anda tagasi koolidele
koos varem tsentraliseeritud koosseisudega.
Tuleks tugevdada koolilüli juhtivat osa.
Eespool oli juba juttu töö- ja kutseõppe juh
timisest suurtes koolides. Kuid lahendamata
on väga oluline ametikoht koolis, s. o. direktori
asetäitja majandusalal. Sellel ametikohal töö
taja tuleks töötasu poolest võrdsustada teiste
direktori asetäitjate omaga. Need kulutused
tasuvad end. Kooliruumide ja koolivara hoid
misel ning remontimisel on just sel töötajal
suur osa. Peaksime jõudma nii kaugele, et kool
oleks uueks õppeaastaks valmis 15. juuliks.
Mõnede rajoonikeskuste koolide juurde on
moodustatud arengupeetusega laste osakon
nad. Jõgeva 1. keskkooli juures töötab praegu
5 komplekti 103 õpilasega. Nende arv kasvab
180—200-ni. Võib kindlalt väita, et selline
diferentseeritud õpetamise, kasvatamise ja
ravi vorm on suure perspektiiviga, eeskätt
keskastme õpilaste seas väljalangevuse ja
õiguskorra rikkumiste vähendamisel. Vasta
valt põhimäärusele võib niisuguse õpilaste
arvu korral avada eriinternaatkooli, millel
on võrdlemisi suured koosseisud. Selliste eri
internaatkoolide moodustamiseks puuduvad
ilmselt praegu võimalused, võib-olla ka vaja
dus neid lapsi täielikult isoleerida. Senini
on lahendamata arengupeetusega laste osa
kondade koosseisude küsimus. Ilmselt on vaja
rakendada täiendavalt direktori asetäitja,
logopeedi, psühholoogi ja lastepsühhiaatri
ametikohad. Internaadis olevate arengupeetu
sega laste puhul tuleks kasutada eriinter
naatkoolide normatiive.
Hariduse juhtimise rajoonilüli tugevdamise
hulka tuleks arvestada ka koolilüli tugev
damine.
Teema «Laste ja noorukite ühiskondliku
ja perekondliku kasvatuse vastastikuse seose
tugevdamine» valmistavad ette klassijuhata

jad. õppevormiks on partei lahtine koosolek
ning lastevanemate üld- ja klassikoosolekud.
Ka selle teema läbitöötamisel peame arves
tama koolis väljakujunenud süsteemi, seda
täiendama ja ära kasutama. Praktikas on
olnud palju kasu lastevanemate koolikomitee
ja komisjonide, kasvatustöö koordineerimiskomisjoni ja töökohtade, perekonna ning kooli
koostöönõukogude tööst. Igale asutusele on
kinnitatud šeffõpetaja. Ettevõtted reageeri
vad kooli esildustele. Põdra sovhoosi kollek
tiivlepingus on punkt preemia vähendamise
kohta nendel töötajatel, kes küllaldaselt ei
tegele oma laste kasvatamisega. Ilmselt peab
suurenema klassijuhatajate individuaalne töö
vanematega. Au sisse tuleb uuesti tõsta kodu
de külastamine. Suurtes koolides ja klassides
hakkab selle töövormi osatähtsus viimastel
aastatel vähenema. On vaja paremini läbi
töötada lastevanemate positiivse mõjutamise
vormid ja meetodid.
Siia valdkonda kuulub ka kooliväliste asu
tuste töö lastega. Eeskujuks tuleb seada Jõge
va Laste Muusikakooli tegevus ja koostöö
kooli ning lastevanematega. Kuid leidub ka
neid organisatsioone, kes koolivaheaegadel
ja puhkepäevadel hoiavad õpilastest eemale,
kuid on aktiivsed nõudma neid võistlustele
tundide ajal (SÜ «Jõud»-, KSU «Noorus»,
ALMAVÜ jt.). Alaealiste asjade komisjoni
istungid toimuvad tundide ajal, samuti pal
jud, paljud muud üritused. Kummaline on
seegi, et Haridus- ja Teadustöötajate Ameti
ühingu Eesti Vabariiklik Komitee korraldab
juba aastaid haridustöötajate spartakiaadid
koolipäevadel. 7. ja 8. septembril m. a. olid
koolist ära kutsutud kehalise kasvatuse ja
mitmed teised õpetajad. Suures koolis pole
võimalik tunde sellises mahus asendada. Miks
ei võiks spartakiaade ja muid üritusi kor
raldada koolivaheaegadel? Igal tasemel teata
takse, et õppetund on puutumatu, kuid igal
sammul seda rikutakse. Kus on siin siis ühis
kondliku kasvatuse positiivne mõju? Tegeli
kult valmistame ette õpilasi teadmises, et
ühiskasulik töö tehakse põhitöö ajal. Tundub,
et üldse kasutame veel vähe koolivaheaegu
õpilaste ja õpetajate ürituste korraldamiseks.
Teema «õpetaja nõukogude ühiskonnas,
tema osa õpilaste isiksuse kujundamisel».
Selle teema ettevalmistamine on antud ameti
ühingukomiteele ja komisjonidele, läbitööta
mine toimub aü. üldkoosolekul ja tootmisnõupidamistel. Probleemide ring sel teemal
on kahtlemata kõige suurem. Ühelt poolt
noorte suunamine õppima pedagoogilistel eri
aladel, õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine,
töötingimused, tema vastutus. Teiselt poolt
materiaalne ja moraalne hoolitsus. Viimastel
aastatel on olukord paranenud õpetajate va
rustamisel elamispinnaga. Kooli piirkonna
ettevõtted ja majandid on hakanud eraldama
sanatooriumituusikuid. Kahjuks on majandid
kortereid eraldanud vähe. Aastaid koolis
töötanud õpetajad elavad ikkagi ahiküttega

korterites, samal ajal mõned noorukid, kes
kuidagi kooli lõpetasid, saavad kohe mugavus
tega korteri. Kuid vaieldamatult palju sõltub
õpetajast endast. Nüüdisajal tuleb rääkida
kasvatustööst kõige üldisemas ja laiemas
mõttes ka õpetajate hulgas.
Lõppõppuse «Üldharidus- ja kutsekooli re
form kui kogu rahvaharidussüsteemi arengu
kvalitatiivselt uus etapp» valmistavad ette
kõik ainekomisjonid, juhtkond, õppevormiks
teaduslik-praktiline konverents. Püüame jao
tada ülesanded võimalikult paljudele õpeta
jatele. Praktika näitab, et mõned õpetajad
ainult istuvad ja kuulavad «poole kõrvaga*.
Kuidas kindlustada, et kõik õpetajad oman
daksid täielikult koolireformi materjalid?
Praegusel kujul lõppõppusena konverents
seda täielikult ei taga.
Võimalused? Arvestus, eksam, ühendamine
atesteerimisega, kursusetöö, seminariõppused
jne. Selle otsustame lõplikult parteialgorg anisatsioonis.
Kokkuvõtteks
Käesoleva tööga on püütud teha kokkuvõt
teid ja järeldusi Jõgeva 1. keskkooli juht
konna, parteialgorganisatsiooni, ametiühin
gukomitee ning õpetajate komsomoliorgani
satsiooni senisest tööst õpetajate poliitilise
ja erialase enesetäiendamise ning kooli kol
lektiivsete tööorganite töö ühitamisel. Samuti
on tõstatatud probleemid, millele tuleb otsida
lahendust üldharidus- ja kutsekooli reformi
põhisuundade ning teiste dokumentide õppi
misel, selgitamisel õpilastele ja lastevanema
tele, elluviimisel jne. On vist täiesti selge, et
kool omal jõul ei suuda tagada kõigi nende
ülesannete lahendamist. Kas ei peaks siin
koolile tõsiselt appi ‘tulema kõigi teemade
läbitöötamisel Ühing «Teadus», VÖT, PTÜI
jt.? Ootame ka rohkem sellesisulisi artikleid
ajakirjas «Nõukogude Kool» ja ajalehes «Nõu
kogude Õpetaja*. Sellest, kuidas me asja
tunneme, sõltub suurel määral koolireformi
edu.
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Õpilastevahelised
suhted kui
kasvatusprobleem
INGER KRAAV,
TRÜ pedagoogikakateedri vanemõpe
taja
Oleme harjunud mõtlema, et laps tuleb kooli
õppima. Meie igapäevane õppe-kasvatustöö
lähtub eeldusest, et põhiosa oma ajast ja
jõust kulutab õpilane õppimisele, õpilased on
aga erinevad ja erinevad on ka põhjused, miks
nende õpihuvi pole piisavalt suur või hinded
nii head, kui oodatud. Põhjusi otsides ja
analüüsides ei tohiks kahe silma vahele jätta
õpilastevaheliste suhete mõju. Keskkooli lõpu
klassideni tugevnev suhtlemisvajadus mõjutab
juba keskmises koolieas oluliselt õpilase käi
tumist, seda arvestamata võivad kasvatajate
jõupingutused kujuneda viljatuks võitluseks
tuuleveskitega. Noorukile on iseloomulik vaba,
reglementeerimata suhtlemine — suhtlemine
on ta elus nii oluline, et ei jää ainult mingi
muu tegevuse atribuudiks, nagu hilisemas elus.
Ja nii kulutabki keskkooliõpilane A. Mudriku
andmeil suhtlemisele 3—4 tundi tööpäeviti ja
7—9 tundi puhkepäeviti — ilmselt põhiosa oma
vabast (ja mitte ainult vaibast) ajast (17).
Suur suhtlemistarve viib suhetevõrgu kujune
misele koolis ja väljaspool kooli, mõjutades
tugevasti ka klassikollektiivi arengut. Opilastevahelistest suhetest oleneb suurel määral see,
kuidas reageeritakse kcisvatusmõjutustele. On
teada, et info vastuvõtt kollektiivis on väga eba
ühtlane — mõnd osa ignoreeritakse, teist taju
takse hüpertrofeeritult, kolmandat moonutatakse
tundmatuseni.
Kollektiivi ja õpilaste vaheliste suhete kohta
on palju kirjutatud.
Üldtuntud on meil
A. Petrovski, J. Koloiminski, A. Lutoskini,
L. Umanski jt. tööd. «Nõukogude Kooli» veer
gudel on neid probleeme! viimastel aastatel kä
sitlenud J. Orn (8), Ft. Uring (10), T.-K.
Aunapuu (1; 2) jt. Oksikõpilaste mõjust
rääkides on enamikus käsitlustes lähtutud
õpilaste sotsiomeetrilisest staatusest, mis kõige
paremini allub kvantitatiivsele analüüsile. Kooliklassi uurijad on aga klass is väljakujunevais sot
siaalseis tüüpides või rollides (kasutatakse
erinevaid nimetusi) aegade jooksul näinud ka
olulisi kvalitatiivseid erinevusi. Lihtsa sotsio-

meetrilise testi abil neid õpilastüüpe ei leita,
aga oma klassist huvitatud õpetajal võib nende
olemasolu teadmine aidata klassi selgemini
näha.
Teatud tüüpide eristamine õpilastevahelistes
suhetes on olnud eriti iseloomulik välisautoreile (tabel 1). Loodud liigitused võiks jagada
kahte suurde, põhimõtteliselt erinevasse rühma:
1) vastavalt endi käitumisele, nende aktiivsusele,
suhtumisele grupisse; 2) olenevalt teiste suhtu
misest — nii saadud tüübid on võrreldavad
sotsiomeetrilise testi tulemustega. Nende liigi
tuste vahel puudub siiski terav piir, on ju tege
mist interaktsioonuga.
Sotsiomeetrilise testi abil saadavaile õpilastüüpidele lähedasim on kõige varajasem, K.
Reiningeri (9) liigitus, mis lähtub ainult kaas
laste suhtumisest — ei kaasalööjate, juhtide
ega eraldatute isiksuseomadusi ole siin arves
tatud.
Nõukogude autoritest annab isiksuseomadustest lähtuva õpilastüiide jaotuse V. Zatsepin
(14):
□ kambakaaslane — ülimalt koostööpüüdlik,
olenevalt ühishuvidest kas juhib või allub;
D autoritaarne tüüp — püüab teisi alistada;
D juhitav, alistuv — soovib grupi tegevusest
osa võtta, kuid on initsiatiivitu ja vähe
aktiivne;
□ individualist, üksiklane — püüab ainult ise
enda eest vastutada, grupitegevusest võtab osa
külalisena.
R. F. Bales (16) annab viis grupis esinevat
rollitüüpi, lähtudes isiksuse kolmest karakteris
tikust — meeldivusest, aktiivsusest ja võimeku
sest. Seega saab ta järgmised tüübid:
□ hea liider — meeldiv, aktiivne ja võimekas;
D antud ülesande spetsialist — aktiivne ja või
mekas, aga mitte eriti meeldiv;
D sotsiaalne spetsialist — meeldiv, aga ei eriti
võimekas ega aktiivne;
□ üliaktiivne — väga aktiivne, aga madalate
võimetega ja mitte just meeldiv. Püüab domi
neerida, aga liider ei ole;
D passiivne — ei meeldiv, aktiivne ega või
mekas.
Hulgaliselt huvitavaid ja elulisi nii klassis kui
grupis täidetavaid rolle eristavad K. D. Benne,
P. Sheats (3) ja E. L. ja R. E. Hartley (4),
lähtudes vaid orienteeritusest grupile tervikuna
või isikule endale. Rollide nimetused ei anna
nende olemusest selget ettekujutust, vajalik on
täpsem kirjeldus.
Grupile orienteeritud liikmed on:
П kinnitaja — otsustab, kiidab heaks, aktsep
teerib teiste ettepanekuid;
□ tasakaalustaja — leevendab diferentse teiste
liikmete ja nende ülesannete vahel;
П vahendaja — aitab grupi konfliktist välja;
П «väravavaht» — hoiab lahti kommunikatsiooniteed teiste gruppidega, kergendab ja soo
dustab kaaslaste osasaamist mujal toimuvast;
П normilooja — püüab püstitada grupi elu
soodustavaid norme;
D kommentaator — tõstab grupis toimuva

tähtsust oma kaaslaste silmis, seda vastavalt
(vaimukalt) ümber jutustades ja kommenteerides;
D kaasajooksik — läheb grupiga kaasa, akt
septeerib enam või vähem passiivselt teiste
ideid.
Ainult oma isikule on orienteeritud järgmised
õpilastüübid:
D agressor — püüab teiste väärtusi, tegusid
ja tundeid halvustada, gruppi ennast või grupi
probleeme naeruvääristada;
□ pidurdaja — üritab negatiivse käitumise või
kangekaelse vastuseisuga grupi tegevust takis
tada, tõstab uuesti päevakorda grupi poolt eba
sobivaks tunnistatud ideed ja tegevused, klam
merdub kangekaelselt nende külge;
D etleja — kasutab gruppi publikuna oma eri
liste tunnete, elamuste, ideede jm. väljenda
misel;
□ praalija — katsub tähelepanu võita praali
misega, uhkeldamisega (oma riiete, asjade jms.)
ja jutustustega oma erilistest saavutustest;
D abiotsija — püüab äratada kogu grupi või
selle üksikliikmete kaastunnet, demonstreerides
oma ebakindlust, halba enesetunnet või põh
jendamatut enesesüüdistust;
□ väljajääja — näitab oma puudulikku seotust
grupiga, üleolekut, on grupi tegevuste suhtes
irooniline ja küüniline;
□ spetsialist — on grupist huvitatud vaid
niivõrd, kui saab seda kasutada oma erihuvide
rahuldamiseks.
Järgmine, P, R. Hofstätteri (6) liigitus ei puu
duta rangelt võttes kooliklassi, sest eristab dis
kussiooni käigus ilmnevaid rolle, kuid autor
peab samu rolle mujalgi grupitegevuses tava
listeks. Need on:
D ekstremist — on teistest erineval seisukohal,
kaitseb seda, hoolimata kallaletungide ägedu
sest, ja jääb muretult eriarvamusele;
D konformist — võtab valikuta üle enamuse
seisukoha;
D konvertiit — algab ekstreemse positsiooni
kaitsjana, laseb end aga (näiliselt argumentide
survel) enamusest mõjutada
Osna üldtuntuks on saanud ENSV-s palju refe
reeritud M. Koskenniemi (7) kooliklassi sotsi
aalsete tüüpide kirjeldus. Kui eeltoodud kolmes
tüpoloogias on lähtutud õpilaste isiklikest oma
dustest, mitte kaaslaste suhtumisest (võib küll
oletada, et näit. Hofstätteri (6) ekstremist või
Hartley (3, 4) jt. praalija on grupile eba
meeldivad, seega halvas staatuses, aga see
ei tulene otseselt tüübi olemusest), siis M. Kos
kenniemi (7) tüpoloogias on püütud arvestada
mõlemat — nii isikut ennast kui suhtumist temas
se.

I. Juhid.
1. Pärisjuht — kõigil või enamikul aladel või
mekas, üldtunnustatud õpilane.
2. Ajutine e. juhujuht — õpilane, kes ainult
harva või harvadel alade! avaldab otsustavat
mõju.
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3. Valitseja — sunnib kaaslasi endale alistuma
oma suurema jõu või jõhkrusega.
II. Kaasalööjad.
1. Abiline — teotahteline, energiline, alati val
mis kaasa lööma, kuid mitte juhtiv.
2. Soosik — (kaaslaste, mitte õpetaja lemmik!)
kena ja meeldiv, üldiselt armastatud, kuid mitte
mõjuvõimas õpilane.
3. Kaasajooksik e. järgija — osaleb ühistegevusis passiivse liikmena.
III. Irdõpilased.

salt vaatluse abil ei tarvitse vahe pärisjuhi ja va
litseja vahel tabatav olla, sest valitsejal on ena
masti mõned truud poolehoidjad, käealused, kes
tema varjus vabalt tegutseda saavad, ülejäänud
aga ei söanda oma tõelist suhtumist näidata.
Lahenduse annab sotsiomeetriline test.
Et valitseja-tüüpi õpilane on sotsiaalselt eba
küps ja juhina endale, mitte grupile orienteeri
tud, ei tohiks tal lasta klassi formaalses rollijao
tuses juhiks saada. Tõelises kollektiivis see küll
vaevalt juhtubki, sest seal langeb formaalne rol
lijaotus kokku mitteformaalsega (15), pealegi ei
lase pärisjuht valitsejal võimust võtta. Alles ku
junemisjärgus kollektiiv võib aga vajada kasvata
ja abi, et säästa nõrgemaid grupiliikmeid psüü
hilisest (või isegi kehalisest) survest.

1. Eralduja —ühistegevusist vabatahtlikult kõr
vale hoiduv õpilane.
2. Isoleeritu e. kõrvalejäetu — õpilane, kel
kõigist püüdlusist hoolimata ei õnnestu kaaslas
Nii teooria kui ka praktika seisukohalt on huvi
tega liituda isegi mitte järgija tasemel.
tav, missugune õpilane klassis juhiks saab. On
3. Tõrjutu — õpilane, kellesse suhtutakse lausa
arvatud (5, lk. 113—118), et juhile on vajalik
vaenulikult.
teatud iseloomulik omaduste kompleks, millele li
Võib uskuda, et mitme erineva autori kirjel
sanduvad aga individuaalsed, varieeruvad või
datud, s. t. kokkulangevad õpilastüübid (vt. ta
isegi vasturääkivad omadused. Nii saab pärisbel) on üldlevinud, esinedes peaaegu kõigis
juhiks tavaliselt sõbralik ja optimistlik grupiklassides.
liige, keda iseloomustab suur emotsionaalne
Erilist huvi on alati pakkunud juhi e. liidri roll,
küpsus ja võime mõista teiste vajadusi. Ta on
ka eeltoodud tüüpides on see nii või teisiti välja
energiline, otsustab ja tegutseb, õhutades ka teisi
toodud*. Liidrit on õigusega nimetatud kogu
aktiivsusele. Grupiliikmena tunnetab ta oma seo
klassi aktiviseerivaks komponendiks (12); M.
tust teistega ja soodustab kommunikatsiooni
Koskenniemi (7) räägib juhtidest kui võtmeõpiliikmete vahel. Sageli polegi juhil väga kindlat
lasist, sest läbisaamisest nendega oleneb sageli
isiklikku sõpra, küll aga üldine hea läbisaamine
õpetaja ja klassi vahekord. Uurimused on näi
kõigiga. Tõeline juht tunnetab oma väärtust ja
danud, et lasterühm vajab juhti, olemasolevaist
sobib seetõttu liigse konformismita teiste hul
kandidaatidest sobivaim saab selle rolli endale.
ka — vajaduse korral söandab ta enamuse arva
Juhid on väga erinevad. Juba K. Reininger (9)
musele vastu seista (5; 7; 11).
eristas positiivselt ja negatiivselt mõjuvaid liid
Pärisjuht õpetajapoolset toetust ei vaja, aga
reid.
on hea, kui õpetaja leiab temaga ühise keele,
J.
Zaitseva (13) soovitab liidreid liigitada vas
sest juhi mõju klassile on küllaltki suur.
tavalt sellele, millises grupi elutegevuse sfääris
nende tegevus mõjus on. Nii võib eristada nn.
Ka teist äärmuslikku õpilasgruppi, õpilasi, kes
grupi südametunnistust, kes stimuleerib grupi
ei lülitu klassikollektiivi, on eristanud peaaegu
sotsiaalset aktiivsust, liidrit-organisaatorit, liidritkõik uurijad (ja mitte ainult siinnimetatud). Tege
erudiiti, liidrit-initsiaatorit, emotsionaalset liidrit
mist on just nende õpilastega, kes pedagoo
gilt erilist tähelepanu nõuavad, kelle nor
jtM. Koskenniemi (7) eristab päris- ja juhumaalne arengukäik on tõsiselt ohustatud. Tavali
juhti, kes mõlemad grupitegevust soodustavad,
selt eristatakse tõrjutuid (Hartley'l (3; 4) väljalisaks aga annab valitseja, kes võib ka juhtida,
jääja) ja isoleerituid, s. t. õpilasi, keda klass
kuid ainult jõupositsioonist lähtudes. Nooremais
omaks ei võta. Lisaks võib aga näha ka eraldu
klassides on valitsejaks tavaliselt mõni suurem ja
jaid (7), kes ise oma vabal tahtel klassi elust
tugevam, ülekasvanud poiss. Hiljem ei tarvitse
kõrvale jäävad, ehkki harva — koolieas, mil
kehaline jõud enam otsustav olla (vahel on siiski),
suhtlemistarve on suur ja klassist klassi aina
küll aga hoolimatus, jõhkrus, mis võib väljen
tõuseb, ei jää õpilane lihtsalt tagasihoidlikku
duda kõnepruugis. Oluline on see, et niisugust
sest või häbelikkusest üksikuks, selleks peab
kaaslast — see võib olla ka tüdruk — kardetakse
olema mingi tõsine põhjus. Vahel ei võta klassi
ja püütakse vältida konflikte temaga. U. Vorelust osa mõned suurema tervisehäirega õpila
werk (11) kasutab samas tähenduses mõistet pulsed, tundes, et ei saa olla teistega samaväärsed.
liroll (Bullenroll).
Kõrvale jäävad ka väga tugeva erihuviga õpila
Valitsejate eristamine klassikollektiivis on kas
sed (samale tendentsile viitab Hartley (3; 4) spet
vatuslikult väga oluline. Peab arvestama, et lihtsialist), eriti siis, kui neil on referentgrupp mujal
(näit. tugev sportlane, kes seoses võistluste ja
treeningutega puudub isegi õppetööst, muust
klassis toimuvast aga hoopis vähe on huvitatud).
* Sotsiomeetrilise testi abil selgitatakse staar
Kasvatuslikult peame enamasti siiski õigeks pi
välja kas lähtudes juhtimis-alluvussuhetest (või
dama niisuguste eraldujate kaasatõmbamist klas
maldab teada saada mitteofitsiaalset juhti) või
si ellu, klass peaks neilegi olema põhikollekПС) sümpaatia-antipaatiasuhetest, kasutades vasta
ti
vaid kriteeriume.
tiiviks.

Klassist eraldatuse negatiivse mõju võimalus
ilmneb V. Zatsepini (14) tüpoloogias: tema in
dividualist pole enam lihtne eralduja, vaid klassi
ärakasutaja oma huvides. Klassi tegevusest võtab
ta küll vahel osa, aga ainult siis ja ainult nii kaua,
kui see talle isiklikult lõbu pakub. Ise ta midagi
ei organiseeri ega korralda, vastutusest hoidu
des võtab endale vaid õiguse teiste tegevust
kritiseerida.
Veel ohtlikumas staatuses on isoleeritud ja tõr
jutud. Grupp suhtub neisse halvemini kui eraldujaisse ja võimalus suhtlemistarvet klassikaas
laste seltsis rahuldada praktiliselt puudub. Ar
vestades sellest tulenevaid kasvatusraskusi (lii
tumine a- ja antisotsiaalsete kampadega*, tege
vus nendes) püüavad õpetajad aidata neil staa
tust parandada, kuid see õnnestub harva: kõr
valejäämise põhjused on väga erinevad ja ras
kesti muudetavad (nn. raske kodu, ebameeldiv
välimus, keskmisest tugevasti kõrvalekalduvad
võimed jne.), lisaks jätab pidev halvas staatu
ses olemine isiksusele mingi pitseri, mis edas
pidist sobitamist raskendab.
Kõige vähem pöörab õpetaja tavaliselt tähe
lepanu keskmises staatuses õpilaste kirjule hul
gale. Vahest just selleks, et osata näha isiksusi
ka nende hulgas, on kasulik teada eeltoodud tü
poloogiaid.
Kõik autorid eristavad suhteliselt hea staatu
sega õpilasi, kes tegutsevad aktiivselt oma grupi
huvides. K. Reiningeri (9) tunnustatud kaasalööja langeb kokku M. Koskenniemi (7) abilise ja
soosikuga, viimane omakorda R. F. Balesi (16)
sotsiaalse spetsialistiga. Põhiliselt samasse rühma
kuuluvad E. L. ja R. E. Hartley (4) grupile orien
teeritud tüübid. Igale õpetajale on üsna tuttav
vahendaja, kes oskab konfliktiohtlikus situatsioo
nis õige ettepaneku või väikese naljaga pinget
maandada, või siis normilooja, kes alateadlikult
tunnetab grupinormide tähtsust klassi meie-tunde loomisel ja tugevdamisel ning püüab neid
grupi ellu juurutada. Peaaegu igas klassis leidub
ka «väravavaht», kes alati täpselt teab, mis pa
ralleelklassides või mujal koolis toimub, ta püüab
oma informatsiooni klassi huvides ära kasutada.
Hoopis huvitav tüüp on kommentaator — seda
võiks ehk isegi kunstlikult looduks pidada, aga
ometi leiame sellele illustratsiooni juba O. Lutsu
kihelkcnnakooli-mälestustes Värdi Siimonsoni
näol, kes iga tähelepanuväärse sündmuse kooli
elus omapoolse kommentaariga lõpetab («Eks
kuulake taas, te porised põrsad ja viletsad täinahad . . . »).

* Sotsiaalselt suunitluselt jagatakse grupid:
1) sotsiaalselt positiivsed grupid; 2) asotsiaalsed
kambad — seisavad sotsiaalsetest probleemi
dest kõrval, ühinemise aluseks on ühised meele
lahutused; 3) antisotsiaalsed kambad — põhi
tegevuseks suhtlemine ja meelelahutused, kuid
need on suunatud ühiskonna huvide vastu: juuak
se, huliigaanitsetakse, jõutakse isegi seaduse
rikkumiseni.

See rühm õpilasi on ise oma positsiooniga
klassis tavaliselt üsna rahul, suhtlemine pole
neile probleem. Õpetaja seisukohalt moodusta
vad nad üldiselt meeldiva ja kergesti kaasatõmmatava õpilaskontingendi, õigel juhtimisel
võib neist saada klassi tuumiku.
Halvemas olukorras on klassis õpilased, keda
K. Reininger (9) nimetas talutavateks kaasalööjateks. Üsna täpselt näitab nende olemust
nimetus «kaasajooksik» (7; 4): see on tõepoolest
klassi elust üsna passiivselt osavõttev õpilasrühm, aeg-ajalt rahulolematu ja tülitsev. Siia näib
kuuluvat Hofstätteri (6) konformist, aga ka konvertiit, sest kumbki neist ei suuda grupis ise
endaks jääda. Passiivselt grupiga kaasaminejad
on ka Hartley (4) poolt nähtud õpilastüübid, kelle
põhipüüdlus on grupi tunnustust võites oma isik
likku staatust tõsta. Need õpilased võivad olla
küllalt tülikad, nendega tegelemine valmistab
õpetajale märksa vähem rõõmu ja rohkem tööd
kui koostöö eelmise rühmaga. Neid ignoreerida,
nende arengut saatuse hoolde jätta oleks aga
suur viga: just selle õpilaskontingendiga saab
õpetaja sageli rohkem ära teha kui ekstreempositsioonis või heas staatuses õpilastega.
Talutavad kaasalööjad püüavad klassi pingereas
kõrgemale tõusta, mis neil aeg-ajalt õnnestubki,
niisama sagedased kipuvad aga olema ka tagasi
langused. Et need tõusud ja langused on seotud
kahe tugeva tarbe — tunnustus- ja suhtlemistarbe — rahuldamisega, on nad õpilase seisuko
halt väga olulised ja mõjutavad tugevasti nii
tema meeleolu kui ka käitumist. Oma kahtlase po
sitsiooni parandamiseks on õpilane sageli val
mis lausa meeleheitlikeks tegudeks, siit tulene
vad mõnedki esmapilgul seletamatud kasvatusraskused.
Seega on vaja õpetajate abi suhete normali
seerimiseks ja suhtlemisoskuse parandamiseks,
õpilaste erahuvid tuleb siduda klassi huvidega,
lasta neil teha midagi niisugust, mis klassile
kasu tooks ja mida klass hindaks (õpetajapoolne
positiivne hinnang või kiitus muudab harva klassi
arvamuse soodsamaks). See on pikaajaline vae
varikas töö, tulemused ilmnevad pikkamööda. Sa
gedased on tagasilangused, aga isegi osaline
paranemine väärib pingutust.
õpetaja niigi suurele töökoormusele näib õpi
laste omavaheliste suhete jälgimine ja tüüprollide otsimine veel lisa pakkuvat. Ainuüksi tähele
panekud õppetundidest ei võimalda suhetest ni
metamisväärset ettekujutust saada, on vaja või
malikult erinevaid ühistegevusi ja siirast huvi iga
õpilase vastu. Suhete teadmine on aga alles töö
algus: sellel rajaneb klassi sotsiaalne kasvatus,
kasvatus, mis püüab anda igale lapsele koostööoskuse edaspidiseks ja tagada heaolutunde
koolipäeviks. Kogemused on aga näidanud, et
see suur töö toob kaasa veel lisakasu: õpilased,
kes saavad klassis rahuldada oma suhtlemistarvet
ja tunnevad end kaaslaste hulgas hästi, suhtuvad
positiivsemalt kogu koolitöösse, on teotahteli
semad ja isegi õpivad paremini.
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MEILT JA MUJALT

■ Läti NSV kalurikülas Mersrags toimus üle
vabariigiline kolinoorte konkurss «Kas sa armas
tad merd?». Konkursi finaalist võttis osa 250 last,
kes olid oma koolis võitjaiks tulnud.
Nimetatud konkurss, peetud juba 15 korda,
on üks õpilaste kutsesuunitluse üritusi. Merelähedaste linnade ja asulate koolides annavad
õpetajate kõrval tunde ka kaptenid, tüürimehed
ja teised spetsialistid. Niisuguste koolide lõpeta
jad saavad 2. klassi madruse ja kalatöötleja kutse
tunnistuse.
Ajakirjast «Narodnoje Obrazovanie»
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Kodu ja kooli mõjust
noorele inimesele
lapsevanemate ja
õpilaste pilgu läbi
ANU NARUSK,
ENSV TA Ajaloo Instituudi sotsialistliku
elulaadi sektori vanemteadur,
majanduskandidaat
Kodu ja kooli osatähtsust sirguva põlvkonna
kasvatamisel on aegade jooksul pidevalt vaetud,
kaalukaussi kord ühe, kord teise poole kasuks
kallutades. Muudatusi kodus, koolis ja nende
omavahelistes suhetes on enesega kaasa toonud
kõik ühiskonnas toimunud olulisemad muuda
tused — need, mis seotud teadus- ja tehnika
revolutsiooni, industrialiseerimise, urbaniseerumis- ja emantsipeerumisprotsessidega. Pidevas
muutumiste ahelas on paratamatult tekkinud ka
selliseid perioode, mil vajalik kodu ja kooli mõ
ju tasakaal rikutud saab ning mil üks või teine
neist oma kasvatusülesandeid täites ühiskonna
arengust tingitud uutele nõudmistele kohe vas
tata ei suuda. Ohe kasvatustöö madal tase vä
hendab otsustavalt ka teise oma ning kummagi
kasvatustöö kvaliteeti eraldi, ilma teise (ja kogu
ühiskonna) abita tõsta on raske.
Kodu ja kooli eduka koostöö kindlustamise
nõue on eriti aktuaalseks muutunud meie
ühiskonna arengu praegusetapil. Sotsialistliku
kasvatustöö efektiivsuse tõus oleneb aga suu
rel määral just perekonna, kooli, üldsuse ja töö
kollektiivide kooskõlastatud jõupingutustest —
seda rõhutatakse nii NLKP Keskkomitee 1983. a.
juunipleenumi otsustes kui ka üldharidus- ja
kutsekooli reformi käsitlevates materjalides.
See, et kasvatustöö täiustamise küsimusi aruta
des pööratakse senisest rohkem tähelepanu
kodule ja perekonnale, on igati põhjendatud,
sest kodu vaimne rikkus (vaesus) on ja jääb
lapse inimliku rikkuse (vaesuse) esmaseks mää
rajaks ning kodusest kasvukeskkonnast sõltub
paljuski see, millistele kasvatuslikele mõjutus
tele ja mil määral noor hiljem allub.
Kindel suund perekonna senisest suuremale
moraalsele ja materiaalsele toetamisele töötati
välja NLKP XXVI kongressil, kus anti ka vaja
likud juhendid riikliku abi suurendamiseks las
tega perekondadele ja vastabiellunutele ning
soodustuste loomiseks töötavate emade töö
tingimuste parandamiseks.

Abi koolilt, vanemate töökollektiividelt ja kogu
ühiskonnalt vajab tänane kodu mitmete objek
tiivset ja subjektiivset laadi raskuste ületamiseks
oma kasvatustegevuses. Objektiivsetest tuleks
eelkõige arvestada kasvatustööle esitatavate
nõudmiste pidevat suurenemist ja kasvatustöö
keerulisemaks muutumist. Sellega seoses ei suu
da vanemad alati oma kasvatusteadmiste paga
sit täiendada samas tempos, nagu kasvavad
nõudmised nende teadmiste järele.
Ka aega lastega koosolemiseks ja nendega
aktiivseks tegelemiseks on vanematel pidevalt
vähemaks jäänud. Vähemaks on seda jäänud
ühelt poolt seetõttu, et pidevalt on suurenenud
nii emade kui isade koduväline tööhõive, tei
salt seetõttu, et koos üldise haridus- ja kultuuri
taseme ning kvalifikatsiooni kasvuga areneb
vanematel välja rohkesti uusi vaimseid vajadusi,
mille rahuldamine üha enam ka nende vaba
aega nõuab. Sotsioloogilised uurimused näita
vad, et kõrgema tööalase kvalifikatsiooniga
vanemad püüavad ka oma töövälist vaba aega
üha rohkem silmaringi laiendamisele ja eriala
sele enesetäiendamisele pühendada. Koos kva
lifikatsiooni kasvuga muutub sageli kogu elu
väärtuste järjestus — «Mida kvalifitseeritum on
inimene, seda kõrgem on tema jaoks huvitava
töö autoriteet. Intelligentsi hulgas näeb enamik
juba «õnneliku elu» tingimuste seas esikohal
mitte enam perekonda, vaid huvitavat tööd,»
teeb kokkuvõtteid sotsioloog J. V. Arutjunjan
(3, lk. 95). Nii jäävad lapsed, kelle reaalne elu
keskkond niigi vanemate peamist aja- ja energia
kulu nõudvast kutsetöösfäärist on eraldatud,
üha enam ilma ka vanemate vabast ajast.
Samal ajal tugevneb mitmesuguste koduväliste
mõjutegurite, sealhulgas televisiooni, moe ja
eakaaslaste mõju ning nõrgeneb pidevalt kodu
väline sotsiaalne kontroll noorte üle (seda eriti
linnades).
Nimetatud objektiivset laadi raskustega kaas
nevad sageli mitmesugused subjektiivset laadi
asjaolud, mis vanemaid ka nende allesjäänud
vaba aega oma laste kasvatamiseks ja nende
vaimse maailma arendamiseks kasutamast sega
vad.
Uurimused näitavad, et madalama haridustase
mega vanemate hulgas on sellised subjektiivset
laadi raskused seotud rohkem vanemate üldise
passiivsuse, teadmatuse, materiaalsete hüvede
või siis meelelahutuste kõrge väärtustamisega.
Kõrgema haridus- ja kvalifikatsioonitasemega
vanemate puhul (rohkem linnas kui maal ja roh
kem isad kui emad) pole aga sugugi haruldased
ka need juhud, mil vanemad end ka oma laste
(ja perekonnaga) tegelemiseks vajaliku aja arvelt
peamiselt kutsetööle (või karjääritegemisele)
või siis isiklike, vaimsete või materiaalsete vaja
duste rahuldamisele keskendavad. Oma laste
ebaõnnestumistes süüdistavad sellised vanemad
sageli kooli, lapse halbu kaaslasi või siis üks
kõik mida või keda peale iseenda. Ja rohkem
võib leida imestajaid — «Kuidas küll nii heast
perekonnast (vanemad ise tublid inimesed) pärit
lapsega nii pahasti minna võis?» — kui arupäri-

jaid selle üle, miks pole vanemad oma lapsele
vajalikul määral vaba aega pühendanud, armas
tusega lapse tunde- ja mõttemaailma kujunda
nud, talle eluks vajalikke teadmisi ja oskusi
andnud.
Et hea ja halva perekonna mõiste revideeri
mist nõuab, seda märkis oma ettekandes EKP
Keskkomitee XVI pleenumil EKP Keskkomitee
esimene sekretär K. Vaino: «Nagu elu näitab,
on halva perekonna mõiste laiem kui on kombeks
arvata. Halb perekond on mitte ainult see, kus
vanemad joovad ja kus selle tagajärjel tuntakse
ainelist puudust. Palju paremad ei ole ka need
perekonnad, kus hoolitsetakse vaid laste aineliste
vajaduste eest, hellitatakse ja rikutakse neid sel
lega, et lastele on kõik lubatud.» (1, lk. 2.)
Oma kõnes rõhutas seltsimees K. Vaino ka
töökollektiivide tähtsat osa vanemate toetamisel
nende kasvatustegevuses. Ta märkis, et äärmi
selt harva päritakse töökollektiivides vanema
telt aru selle kohta, kuidas nad kasvatavad oma
lapsi ja äärmiselt harva tänatakse neid selle eest.
«Tänapäeval me ei näe tehastes ja kolhoosides
stende, kus oleksid esile tõstetud need tööta
jad, kes mitte ainult teevad lööklaslikult oma
tootmistööd, vaid ka kasvatavad hästi oma lapsi.»
(1, lk. 2.)
Sotsioloogilised uurimused näitavad, et töö
kollektiivide panus vanemate reproduktiivkasvatusliku funktsiooni väärtustamisel, perekondliku
vaba aja veetmise organiseerimisel, lastega
perede materiaalsel toetamisel ja sirguva põlv
konna parema töökasvatuse organiseerimisel
jätab veel paljuski soovida. Põhjus on selles,
et puudub arusaam töökollektiivis perekonna
aktiivseks abistamiseks suunatud tegevuse po
sitiivsest mõjust kogu kollektiivi psühholoogi
lisele atmosfäärile ja tema tootmistegevusele.
Sotsioloog V. Aleksejeva kinnitust mööda «ei
tohiks abi perekonnale mõista kui täiendavat
koormust ühiskondlikele organisatsioonidele ja
administratsioonile, vaid kui täiendavat võima
lust tootmise efektiivsuse ja toodangu kvaliteedi
suurendamiseks ja uut tüüpi töötaja kujunda
miseks» (2, lk. 57).
Järelikult on kõige tähtsam meeles pidada:
selleks et kodult õigusega head kasvatustööd
nõuda, tuleb kodu eelkõige abistada.
Ent kodu vajalikul määral abistamiseks on
vaja täpsemat informatsiooni selle kohta, milli
ne on tänane kodu, millised on vanemate reproduktiiv-kasvatuslikud hoiakud ja kuidas hinda
vad kodu ning tema kasvatuslikku mõju lapsed
ise.
Eriti vajalik on seda teada koolil — eel
kõige selleks, et näha, millele kool oma kasva
tustegevuses toetuda saab ning samuti selleks,
et täpsustada, milliseid kasvatusteadlasi lapse
vanematele ja õpilastele kui tulevastele lapse
vanematele eelkõige tuleks anda, saamaks nen
delt juba lähemas tulevikus koolile senisest
suuremat abi.
Toome siinkohal mõningaid sellelaadseid uuri
mistulemusi, mis saadud TA Ajaloo Instituudi
sotsialistliku elulaadi sotsioloogide korraldatud
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600 perekonna küsitlemisel. Igas perekonnas
küsitleti üheaegselt mõlemat vanemat ja ühte
last (õpilast) vanuses 12—17 a. Küsitletavaist
umbes */з elas Tallinnas, '/з — keskmise suu
rusega linnades (Tartu, Kohtla-Järve jt.) ning
1 /3 maakeskustes.
Ankeetküsitluses paluti vanemaid hinnata eri
nevate kasvatustegurite mõju nende lastele.
Selleks esitati vanematele küsimused: «Kes või
mis Teie arvates mõjutab Teie lapsi kõige roh
kem?» ja «Kes või mis peaks Teie arvates Teie
last kõige rohkem mõjutama?»
Vastuse vari antidena olid antud: 1) mina ise;
2) abikaasa; 3) perekond; 4) kool, õpetajad;
5) kaasõpilased, sõbrad; 6) raamatud; 7) aja
lehed, ajakirjad; 8) televisioon, raadio; 9) kino,
teater; 10) ühiskondlik-poliitilised organisatsioo
nid; 11) harrastuskollektiivid, milles laps osaleb;
12) muu (mis?) . . . (selle alla said vanemad
märkida tegureid, mida nad etteantute seast
ei leidnud). Loetletud mõjutegurite seast pidid
vanemad valima viis tähtsat ja järjestämä need
tähtsuse järjekorras.
Nagu näha tabelist 1, märkisid ligi pooled

emadest-isadest oma last mõjutavate tegurite
seas esikohale perekonna. Teiseks kõige sage
damini esikohale märgitavaks mõjutajaks jäi
ema. (Ema esmatähtsat mõju lapsele märkis iga
neljas ema ja iga viies isa.) Kolmandaks esi
kohale märkimise sageduse järgi jäi kaasõpi
laste ja sõprade mõju (esmatähtsaks märkis seda
iga kümnes ema-isa), neljandaks — isa (sai
esikoha 6 % emade ja 11 % isade vastustes)
ja viiendaks — kool ning õpetajad (4 % vane
matest märkis nii). Järgnesid raamatud, televi
sioon jt. (tabelis 1 on nendest toodud ainult
kõige sagedamini äramärkimist leidnud tegurid).
Üldisema pildi vanemate hinnangutest nende
lapsi mõjutavatele kasvatusteguritele saab siis,
kui vaadelda nende viie tähtsama hulgas ära
märkimist. Nagu tabelist 1 selgub, säilitab ka sel
juhul oma esikoha perekond. Teiseks tõuseb
aga eakaaslaste mõju, kolmandaks — kool ja
õpetajad ning neljandaks — raamatud. Järgne
vad emade arvates TV, raadio, ema ja isa; isade
arvamust mööda aga edestab ema ja isa mõju
televisiooni ning raadio oma.
Tabeli

KASVATUSTEGURID, MILLE MÕJU VANEMAD KÕIGE KÕRGEMALT HINDASID

Mõjutegur,
mis kõige rohkem .. .

Vanemate hulk (%%), kes märkisid
antud mõjuteguri . . .
esimesele kohale
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ühena viie seas

emad

isad

emad

isad

mõjutab last:
perekond
ema
isa
kaasõpilased, sõbrad
kool, õpetajad
raamatud
TV, raadio

49
26
6
11
3
3
1

48
20
11
11
4
2
1

79
44
32
76
70
67
53

76
42
34
72
71
58
21

peaks last mõjutama:
perekond
ema
isa
kaasõpilased, sõbrad
kool, õpetajad
raamatud
TV, raadio

58
24
6
1
6
3
1

60
9
18
1
4
2
1

81
40
35
53
82
69
36

78
35
37
49
79
58
35

Nagu tabelist 1 näha, leidus küsitletute hul
gas küllaltki palju selliseid vanemaid (veidi
üle 'Д), kes perekonna mõju isegi viie seas
ära ei märkinud. Ehkki nende vanemate hulka
kuulusid ka need, kes küsimusele üldse vasta
mata jätsid, on alust arvata, et enamikul nendest
puudub selge ettekujutus perekonna kasvatusmõjust. Puudub arusaam sellest, et perekond
mõjutab last tugevasti ka siis, kui tundub, et
ema või isa eraldi võttes seda ei tee. Et kodu
kasvatusmõju sõltub nii vanemate omavahelis
test kui ka vanemate ja laste vahelistest suhe
test, nii sellest, mis kasvatuse nimel tehtud kui
sellest, mis tegemata jäetud.

Nagu uurimistulemused näitavad, mõjutavad
vanemate hinnanguid kasvatusteguritele nende
haridustase, huvide mitmekülgsus ja vaba aja
veetmise aktiivsus (kui sotsiaalse aktiivsuse üks
komponente). Nii hindavad kõrgema haridus
tasemega aktiivsemad vanemad perekonna koos
mõju kõrgemalt ja rõhutavad wähem ühe või
teise vanema mõju eraldi. Ka kodudes, kus
vanemad on edukalt lapse aktiivset ellusuhtu
mist arendanud, hinnatakse perekonna mõju
kõrgemalt kui passiivsete laste kodudes. Nii
näiteks märkis peredes, kus ema ja laps olid
mõlemad keskmisest laiema huvideringiga ning
oma vaba aja veetmisel sisuliselt valivamad

Nagu kinnitavad sotsioloogid Z. Jankova,
E. Atšildjeva jt., toimub ema kasvatusliku mõju
ja autoriteedi kasv (ja domineerivaks muutu
mine) ilma igasuguse eelneva sellekohase suu
nitluseta. Nii uskus nende poolt uuritud valla
listest meestest enne abiellumist ainult 2 % (ja
naistest 6 %), et perekonnapea võiks olla või
peaks olema naine. Samal ajal aga juba kuni
5-aastase lapsega perekondades nimetas pere
konnapeaks naist tervelt 32 % (!) meestest (ja
41 % naistest (4, lk. 27). Paljus tuleneb see
asjaolust, et samal ajal kui ema ja isa püüded
perekonna majandusliku heaolu eest hoolitse
misel tänapäeval praktiliselt on võrdsustunud
(samuti nagu nende haridustase), jääb ema osa
koduse majapidamise korraldamisel ja laste
kasvatamisel traditsiooniliselt isa omast suure
maks. Sellisest vanematevahelisest ebavõrdsest
kohustuste jaotusest tulenevad lahkhelid on
tänapäeval kujunenud üha tihedamalt arutluse
alla võetavaks perekonnaprobleemiks. Vähem
tähelepanu on nendele lahkhelidele pööratud
aga kui kodu kasvatusmõju nõrgendavale tegu
rile. Samuti nagu isa vähese kasvatustegevuses
osalemisega seotud probleemidele.
Isa puuduliku osalemise tõttu lastega tegele
misel (kas sellepärast, et teda üldse peres ei ole
või siis sellepärast, et teda kodus ja pere jaoks
pole) jäävad lapsed (eriti poisid) paljudes pere
des ilma nende arengule nii vajalikust isa mehe
likust mõjust. Puudu jääb toest, kindlusest ja
püsivusest, mida igale kodule annab isa. Kõige
muu hulgas jääb poegadel puudu sama sugu
poolt oleva vanema abist ja nõuannetest ning
järgimist väärivast eeskujust, tütardel aga koge
mustest vastassugupoole mõttemaailma ja käitu
misviiside paremaks mõistmiseks.
Pahatihti ei jätku ka «tööl-kodus-puhkehetkel»-oravarattas pöörleval emal enam aega ega
jõudu (või ka tahtmist) oma lapse isiksuse ja
tema tundemaailma arendamiseks. Hea seegi,
kui toit laual, pesu pestud, kodu puhas ja lapsed
kooli ülesannete täitmisel abistatud (või täitmata
jätmise pärast läbi võetud). Halvemal juhul jääb
seegi tegemata.
Lisaks kõigele muule kujundab domineeriva
ema mõjuga kodune kasvukeskkond lastes sama
Kelle poole pöördu õpingute ja Isiklikes
küsimus
kooliga
vad õpilased abi saa
sugust emale-orienteeritud perekonnaellu suhtu
tes
seotud
miseks esmajärjekorras
mist, mis ei tõota neile tulevikus kaasa tuua
küsimustes
paremat perekonnaelu korraldust ka nende endi
peredes.
42
32
Ema
Tabelist 2 võib näha sedagi, et nn. võrdsus
10
15
Isa
tatud
mõjujaotusega perekondi, kus laps raskus
19
25
Mõlemad vanemad
te puhul abi otsides ei eelista üht vanemat tei
11
4
õed-vennad
12
21
Kaasõpilased, sõbrad
sele, on suhteliselt vähe. Samal ajal ligi 30 %
2
1
Teised täiskasvanud
lastest (üle 14 a. rohkem kui alla 14. a.) ei pöördu
4
2
Vastus puudub
aga abi saamiseks oma vanemate poole. Abi
otsitakse hoopis eakaaslastelt või teistelt täis
100 %
100 %
kasvanutelt, kellega lastel on kujunenud lähe
dasem ja usalduslikum vahekord. Nendes kodu
des, kus oma vanematelt on raskem abi leida,
satuvad keerulisemasse olukorda poisid, kes
tüdrukutest harvem pöörduvad abi saamiseks
* Lapse sugupool mõjutab siin üldpilti vähe,
(eriti isiklikes küsimustes) eakaaslaste või teiste
kuna poisse ja tüdrukuid oli küsitletute hulgas
täiskasvanute poole.
peaaegu pooleks.

ja aktiivsemad, perekonda viie tähtsama mõju
teguri hulgas 85 % emadest. Peredes, kus mõle
mad keskmisest passiivsemad — ainult 67 %.
Ema kõige tähtsama mõjutajana märkis vasta
valt 23 % ja 40 % nende peretüüpide emadest.
Oma mõju avaldab ka perekonna elukoht.
Võrreldes omavahel kahte äärerühma — Tallinna
ja maakeskuste vanemaid —, võis näha, et vii
mased hindavad perekonna mõju esimestest
kõrgemalt. Perekondlike väärtuste traditsioonili
selt kõrgemat hindamist maakeskustes peegel
dasid nii vanemate kui laste vastused. Seetõttu
ka fakti, et aktiivsetel maakeskuste vanematel
on aktiivsetest linnavanematest paremini õnnes
tunud oma lastes samasugust aktiivsust kujun
dada, on alust seletada maakodu • tugevama
kasvatusmõjuga.
Linnavanematest kõrgemalt hindavad maakes
kuste vanemad ka kooli (oma kool), õpetajate
(oma õpetaja), eakaaslaste (kindel ja püsiv ring)
ja televisiooni (kodune teater, kino, uudised ja
meelelahutus) mõju oma lastele. Vähem on nad
veendunud ema domineerivas mõjus pere
konnas.
Oluline on märkida, et kodudes, kus kodu
ja kooli mõju hindavad vanemad kõrgemalt, an
navad positiivsemaid hinnanguid kodule ja koo
lile ka lapsed ise. Tugevamaid sidemeid vane
mate ja laste vahel sellistes peredes peegelda
vad andmed selle kohta, et nendes peredes
lapsed sagedamini pöörduvad nõu ja abi saa
miseks esmajärjekorras just oma vanemate poole,
kõrgemalt hindavad vanemate teadmisi ja oskusi
ning rohkem peavad perekondlikke traditsioone
järgimist väärivaiks.
Tabelist 1 nähtub seegi, et ema kasvatusmõju
tunnetatakse vanemate poolt isa omast tugeva
maks. Ema tugevamat mõju tunnetavad ka lap
sed. Nii võib tabelist 2 näha, et keerulisse olu
korda sattunult pöörduvad lapsed abi saamiseks
ema poole sagedamini kui isa poole.* Ja seda
nii raskuste puhul isiklikus elus kui ka kooli
asjades.
TabeI2

Võrreldes omavahel vanemate vastuseid küsi
mustele, kes või mis nende lapsi kõige rohkem
mõjutab ja kes või mis seda tegema peaks (vt.
tabel 1), võib tõdeda vanemate üksmeelset usku
sellesse, et perekonna mõju peaks olema tege
likust suurem. Sama üksmeelselt leitakse, et
emade mõju peaks väiksem ja isade oma tege
likust suurem olema, et kooli ja õpetajate mõju
peaks kasvama ning eakaaslaste oma kahanema.
Samasugust vajalikku informatsiooni kodu ja
kooli tegelikust mõjust andsid ka õpilaste endi

vastused selle kohta, kelle arvamust nad oma
õpinguid, sõpru ja vaba aja veetmist puuduta
vates küsimustes kõige rohkem arvesse võtavad.
Vastamisel tuli õpilasel loetletud vastusevariantide hulgast valida kolm peamist. Tabelis 3 on
näidatud nendes vastustes kõige sagedamini
märkimist leidnud mõjurid.
Tabe 13

MÕJURID, MILLEGA ÕPILASED OMA ÕPINGUID, SÕPRU VÕI VABA AJA VEETMIST
PUUDUTAVATE KÜSIMUSTE LAHENDAMISEL EELKÕIGE ARVESTAVAD
õpilaste hulk (%%), kes märkisid antud mõjuri
kolme tähtsama hulka küsimuste puhul, mis puu
dutavad . . .

Isiklik arvamus
Perekond
Koolikaaslased, sõbrad
õpetajad
Grupp, kuhu õpilane kuulub
Teised täiskasvanud
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Nagu tabelist 3 võib näha, arvestavad õpila
sed kooli ja õpinguid puudutavates küsimustes
kõige rohkem perekonna arvamust, sõpru ja
vaba aja veetmist puudutavates küsimustes aga
oma isiklikku arvamust. Lisaks sellele on näiteks
tervelt 92 % õpilastest veendunud, et küsimusi,
mis puudutavad nende sõprade valikut, ei pea
(ega või) otsustama ei ema, isa ega ka vanemad
ja lapsed koos, vaid ainuüksi nemad ise. 45 %
õpilastest on kindlad oma ainuõiguses otsustada
ka oma haridusteed puudutavad küsimused
(ülejäänud 30 % leiab, et neid võiks otsustada
kogu pere koos, 16 % — et vanemad omaette,
5 % — et ema ja 3 % — et isa).
Asjaolu, et vaba aega ja sõpru puudutavate
küsimuste lahendamisel on õpilasele nii isiklik
kui ka eakaaslaste arvamus tähtsam perekonna
ja õpetajate omast, ärgitab paratamatult küsima,
kas pole see tingitud kodu ja kooli vähesest
(sisulisest) huvist õpilase vaba aja veetmise ja
tema sõprusringkonna vastu. On ju nii, et ena
masti tunnevad nii vanemad kui õpetajad roh
kem huvi selle vastu, kas koolitööd korras kui
selle vastu, kus, kellega ja kuidas õpilane oma
vaba aega veedab. Ometi on vastavad uurimused
näidanud, et õpilase vaba aja veetmise mitme
külgsuse ja aktiivsuse sihipärase arendamise
tähtsust tema aktiivse eluhoiaku kujundamisel
on raske üle hinnata.
Võtta ja nõuda on aga raske sellelt, kellele
antud ei ole. Nii ka noor, kellele kodu ja kool
õiget perekonnaelu näidanud ja tervet pere
konnaellu suhtumist kujundanud pole, ei ole

kooli ja
õpinguid

kõike seda,
mis seotud
sõpradega

vaba aja
veetmist

64
81
51
44
15
14

72
43
62
14
22
14

72
65
64
11
18
12

suuteline looma soodsat kodust kasvukeskkonda
oma lastele.
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Kasvatatuse
mõõtmise
võimalusi
MAIE TUULIK,
TPedl algõpetuse kateedri õppejõud
Kasvatades püüab kool õpilase isiksuse arengut
suunata selliselt, et kasvatatavate käitumine,
kogu nende olemus vastaks ühiskonna ootus
tele ja nõuetele (1, lk. 20). Õpilase kasvatatus
on kriteerium, mis iseloomustab, kuivõrd tema
isiksus ühiskonna ootustele ja nõudmistele vas
tab, ning näitab, milliseid edasisi kasvatuse ees
märke seada (2, lk. 16). Kasvatatuse väljasel
gitamine pole omaette eesmärk, vaid tegur, mis
võimaldab juhtida kasvatusprotsessi, suuren
dada selle efektiivsust (5, lk. 28). See aitab õpe
tajal näha oma töö tulemusi, õigeaegselt välja
selgitada olemasolevad tendentsid, avastada va
jakajäämised ja kõrvaldada need. Sama tähtis on
kasvatatusest tagasiside andmine õpilastele
enestele. TPedl pedagoogikateaduskonna üli
õpilaste uurimistööst on selgunud, et algklassi
õpilaste enesehinnangud on ebaadekvaatselt
kõrged (4, lk. 36). Oks põhjusi võib olla see, et
õpilastele ei anta regulaarset infot selle kohta,
missugused nad õpetaja ja kaaslaste arvates on.
V. Monahhov (5) on seisukohal, et koolis eksis
teeriv õppe-kasvatustöö tulemuste arvestus ig
noreerib oma olemuselt kasvatustöö tule
musi: klassipäevikutes ja õpilaspäevikutes on
märgitud vaid õppetöö tulemused. Need hinded
ei anna tunnistust õpilase arengust, nende järgi
ei saa otsustada õpilaste kasvatatuse üle.
V. Monahhovi poolt väljapakutud kasvatatuse
hindamise süsteem tekitas allakirjutanus mõnin
gaid kahtlusi (vt. 4, lk. 34). Autor soovitab alg
klassiõpilasi hinnata järgmiste kriteeriumide
põhjal:
□ patriotism: huvi kodumaa mineviku ja ole
viku vastu, loodusearmastus ja säästlik suhtu
mine loodusesse; armastus oma kooli vastu;
□ seltsimehelikkus: sõprade olemasolu; vaba
tahtlik osavõtt kollektiivi üritustest; püüd jagada
oma muresid ja rõõme sõpradega;
D austus vanemate inimeste vastu: viisakus,
kuulekus, jõukohase abi osutamine õpetajatele,
vanematele;
□ headus: sõbralikkus, hoolitsemine endast
väiksemate eest, valmisolek jagada oma män
guasju sõpradega, armastus loomade vastu;
□ ausus: siirus, õiglustunne, harjumus mitte võt
ta ilma loata teiste asju, lubaduste täitmine;
D töökus: kohusetundlik õppimine, huvi töö
õpetuse vastu, kohusetundlik abistamine maja
pidamistöödes;

□ hoolsus: korralik välimus, oma isiklike asjade
korrashoidmine, säästlik suhtumine kooli varas
se;
□ distsiplineeritus: täpsus, õpilasreeglite täit
mine koolis, tänaval, kodus; klassikollektiivi
nõudmiste täitmine;
□ teadmishimu: huvi kõige uue vastu, luge
mishuvi, hea õpiedukus;
□ armastus ilusa vastu: aktiivne osavõtt taidlusringidest, huvi kunstiringis tegelemise vastu,
võime märgata ilu, püüd ilu luua;
D püüd olla tugev, osav, karastatud: päevarežiimist ja isikliku hügieeni reeglitest kinni
pidamine, igapäevane hommikuvõimlemine; ak
tiivne huvi kehakultuuri vastu.
Kui õpetaja peab iga last hindama nii paljude
ja nii erinevate kriteeriumide järgi, võib kindel
olla, et ta sellest ülepea loobub. Kuna klassis on
tavaliselt 30—40 last, käib see tal juba puht
füüsiliselt üle jõu. Me ei eita, et kõik eelloet
letud kriteeriumid olulised on, ent paraku viib
taoline täiuslikkuse taotlus selleni, et tegelikus
koolitöös nii põhjalik süsteem ei tööta (põhi
mõttel — niikuinii ei jõua). Õpetajad vajavad
ilmselt lihtsamat süsteemi.
Paljude uurijate arvates väljendub kasvatatus
inimese suhtumises ühiskonda, kaaslastesse,
töösse, iseendasse. Praktilises koolitöös on sel
gesti ilmnevad ja kergesti jälgitavad suhtumine
õppimisse (töösse) ja suhtumine kaaslastesse.
TPedl
pedagoogikateaduskonna üliõpilased
proovisid mitmes meie vabariigi koolis neid suh
tumisi algklassiõpilastel mõõta (hinnata) (vt.
4, lk. 34—37). Nii suhtumist kaaslastesse kui ka
töösse mõõdeti 4 erineva kriteeriumi abil (kokku
8 kriteeriumi). Kerkis üles küsimus, kas oleks või
malik vähema hulga kriteeriumidega koguda
niisama palju infot kui meie poolt esialgu väl
japakutud 8 kriteeriumiga. Probleemi lahenda
miseks kasutasime statistilist analüüsi (korre
latsioon, informatiivsusjärjestus). Katseandmed
(ca 40 000 arvu) saime Tallinna 2. keskkooli
2-a ja 2-b, Tallinna 43. keskkooli 1-a, 2-a ja 2-b
ning Tallinna 4. keskkooli 2-a klassist. Et kasu
tatud metoodika ja töö käik on juba pulbitseeritud (4), piirdume siin vaid kriteeriumide ting
like nimetuste äratoomisega:
-f. kriteerium (kaaslastega seltsimine) 1
nendega
2 __ (kaaslastega arvestamine)}
mõõdeti
3 __„____ (kaaslaste abistamine) Г
suhtumist
4. _„____ (kaaslastega käitumine) jkaaslastesse
5. _„ ___ (õppetöö tulemused)
I
nendega
6________(õppetööst osavõtt)
l
mõõdeti
7.__ '____ (kohusetundlikkus)
|
suhtumist
8___ „____ (hoolsus)
J
õppimisse
TULEMUSED
Esiteks. Andmete statistilisest analüüsist selgus,
et suhtumist kaaslastesse võib mõõta vähema
arvu kriteeriumidega, kui me esialgu välja pak
kusime. öeldut illustreerivad arvud tabelis 1
(vt. lk. 30).
Informatiivsusjärjestusest nähtub, et piisava
hulga infot (ca 90 % kogu infost) võib saada ka
kahe kriteeriumiga. Arvesse võttes ka korrelatsioonimaatriksit, võib nendeks kriteeriumideks

soovitada 2. (kaaslastega arvestamine) ja 3.
(kaaslaste abistamine) kriteeriumi.
2. kriteerium (kaaslastega arvestamine)
1. Kõik meie klassi lapsed tahavad temaga sõb
rustada, ta arvestab alati teistega. (5 hindepalli)
Tabel 1
Kooli
klass

nimetus, Kriteeriumi
nr.

Kriteeriumi
%
koondtunnuse
infost

Tall. 2. kk. 2-b

3.
2.
1.
4.

72,5
88,1
95,6
100

Tall. 43. kk. 1-a

2.
4.
1.
3.

75,0
89,3
96,3
100

Tall. 43. kk. 2-b

3.
1.
4.
2.

77,3
87,7
95,8
100

Tall. 4. kk. 2-a

3.
1.
2.
4.

75,9
90,6
96,2
100

Tall. 43. kk. 2-a

3.
2.
4.
1.

67,4
83,9
92,6
100

Tall. 2. kk. 1-a

4.
3.
1.
2.

70,2
86,4
95,0
100
Tabel 2

Kooli
klass

nimetus, Kriteeriumi
nr.

Kriteeriumi
%
koondtunnuse
infost

Tall. 2. kk. 2-b

6.
8.
5.
7.

71,8
87,7
95,4
100

Tall. 43. kk. 1-a

7.
5.
6.
8.

75,1
89,8
96,1
100

Tall. 43. kk. 2-b

6.
8.
5.
7.

81,9
92,6
97,5
100

Tall. 4. kk. 2-a

7.
5.
6.
8.

79,4
91,7
96,9
100

Tall. 43. kk. 2-a

7.
5.
8.
6.

73,1
89,5
95,8
100

Tall. 2. kk. 1-a

7.
6.
5.

77,1
91^2
96,2

8.

100

2. Tal ei ole meie klassis palju sõpru, ta peab end
teistest paremaks, on uhke. (3 hindepalli)
3. Meie klassi lapsed ei taha temaga sõbrustada,
ta on halb ja riiakas. (1 hindepall)
3. kriteerium (kaaslaste abistamine)
1. Ta on heatahtlik ja abistab meelsasti kõiki,
kes tema poole pöörduvad. (5 hindepalli)
2. Tavaliselt ei abista ta teisi. (3 hindepalli)
3. Ta on kade ja tunneb heameelt, kui teistel
halvasti läheb. (1 hindepall)
Teiseks. Ka suhtumist õppimisse võib mõõta nel
jast pakutust vähema hulga kriteeriumidega.
Seda tõestavad arvud tabelis 2.
Niisiis selgus ka siin, et ca 90 % infost anna
vad juba kaks kriteeriumi. Kõige informatiivse
maks osutusid 7. kriteerium (kohusetundlikkus)
ja 6. kriteerium (õppetööst osavõtt). Nimetatud
kriteeriume võibki soovitada kasutada mõõt
miseks koolis.
6. kriteerium (õppetööst osavõtt)
1. Tundides on ta tähelepanelik ja töötab aktiiv
selt kaasa. (5 hindepalli)
2. Tundides ta eriti tähele ei pane, järge ei tea,
kätt ei tõsta. (3 hindepalli)
3. Tundides rikub ta sageli korda ning jätab õpe
taja korraldused täitmata. (1 hindepall)
7. kriteerium (kohusetundlikkus)
1. Kodused tööd on tal alati korralikult tehtud
ning ka kooliasjad on ilusasti korras. (5 hinde
palli)
2. Kodused tööd on tal nii mõnigi kord tege
mata ning vajaminevad asjad koju ununenud.
(3 hindepalli)
3. Kodused tööd on tal tavaliselt ikka tegemata
ning kooliasjad väga korratud. (1 hindepall)
Kolmandaks. Et algklassiõpilastel ei ole õiget et
tekujutust iseendast niisugustes olulistes näita
jates nagu suhtumine õppimisse ja suhtumine
kaaslastesse, peaks õpetaja neile seda teavet
regulaarselt andma. Miks mitte iga õppeveerandi
lõppedes niisugust hindamist teha? Rõhutagem
veel kord — olenemata sellest, et õpetajal endal
igaühest ka ilma sellise hindamiseta pilt selge on,
vajavad lapsed ometi kõrvalseisja reguleerivat
infot iseenda kohta. Diferentseeritud mina-pilt
ja kriitiline enesehinnang ei arene, kui pole või
malusi enda ja teiste võrdlemiseks, kõrvutami
seks ja hindamiseks. Kasvatuslik juhtimine võib
viia uute psüühiliste elementide kujunemisele
vaid siis, kui see arvestab õpilaste iseregulat
siooni ja eneseregulatsiooni, mille osavõtul ai
nult kujuneb õpilase reaalne tegevus (2, lk. 16).
Akadeemik H. Liimets on rõhutanud, et enese
regulatsioonis etendab üsna kaaluvat osa inimese
enda, aga ka grupi ühine hinnanguline tegevus
(3, lk. 20). õpetaja hinnangutel on õpilasele
küll suur mõju, ent mitte niivõrd tema hinnan
gulise tegevuse kujunemisel, õpilane muutub
kriitiliseks hindajaks alles siis, kui ta saab hin
nangulisest tegevusest ise osa võtta.

(Järgneb kirjandus 53. lk.)

laste ettevalmistamisel ÜKT-ks füüsika klassi
välist tegevust, näiteks raadiotehnikaringe.
Meie koolis on alati olnud õpilasi, keda süga
vamalt on huvitanud füüsika ning raadio
tehnika.
Juba aastaid töötab meil füüsika- ja raa
diotehnika ring, mille juhendamisraskused on
oma õlule võtnud füüsikaõpetajad. Ringi tege
vust on püütud korraldada nii, et see oleks
orgaaniline jätk koob füüsikakursustele. Lasku
mata sellise tegevuse metoodika üksikasjades
se, toon välja tähtsaima, mida on näidanud
ringi juhendamise kogemused. Sobivaim on
korraldada ringitööd kaheastmelisena: noo
rem aste — 7. ja 8. kl. õpilased, vanem
AAVO MEERITS,
aste — 9.— 11. kl. õpilased. Tavalise
Tallinna 8. keskkooli direktor
ringitegevuse kõrval on nooremale astmele
õpetatud tehnovahendite hooldamisvõtteid
ja tutvustatud lihtsamaid rikkeid ning
nende kõrvaldamist. Lisateadmised ja osku
Üldharidus- ja kutsekooli reformi elluviimine
sed, mida õpilased edukalt omandavad esi
on tõsisemalt kui kunagi varem päevakor
meses astmes, on näiteks jaotustööd, elektri
rale tõstnud ühiskasuliku töö (UKT) korral
liste mõõteriistade, eriti testri kasutamine,
damisega seotud küsimused koolis. On ju
tehnovahendite hooldustööd, lihtsamate elekt
ÜKT tõhus kooliõpilaste töökasvatuse vorm,
riliste skeemide lugemisoskus jne. Nendest
mille tähtsust on raske ülehinnata. Paraku
teadmistest ja oskustest aga piisab täiesti,
on jäänud mulje, et paljudes koolides ei ole
et ÜKT raames moodustada tehnovahendite
ÜKT haakunud vajalikul määral õpilase kas
nn. profülaktikagrupp raadiotehnikaringi esi
vatusprotsessi, see on jäänud eraldi seisvaks
mese astme õpilastest. Selle grupi ülesanne
koolitegevuse haruks, mille organisatsioon
on korraldada kõigi kooli tehnovahendite
on lõpuni läbi mõtlemata ning pedagoogi
hoolet. Näiteks magnetofoni juures on sel
lised eesmärgid seadmata.
lised tööd: magnetofoni helipeade puhas
Alamal käsitlen füüsikaõpetaja pilgu läbi
tamine, sõlmede määrimine ja õlitamine vas
mõningaid kogemusi, mis on saadud ÜKT
tavalt määrimiskaardile, samuti taaserituskorraldamisel Tallinna 8. keskkoolis. Tõhus
kanali kontroll ning helipea kaldenurga saltöökasvatus on võimalik ainult siis, kui õpi
vestuskanali kontroll ' ja üldine puhastus.
lane tõsiselt ja võimetekohaselt töötab. Se
Niisugune tehnohoole on perioodiline (mag
da põhimõtet ei tohiks unustada ka ÜKT
netofonil kord veerandis) ning selle kohta
korraldamisel. Ma ei taha alahinnata klassi
tehakse vastav märge tehnohoolduse talongi.
koristamise, vanapaberi kogumise ja korra
Profülaktikagrupp on suuteline tegema ka
pidamise osa tööharjumuste tekkimisel, kuid
lihtsamaid remonttöid (näiteks kaitsmete
vaevalt ainult sellise tööga on võimalik kujun
kontroll ja vahetamine; võrgu- ja ühendusdada loovat töössesuhtumist keskkoolis õppi
juhtmete kontroll ja parandamine; projektval noormehel. Tundub, et üldse kiputakse
sioonlambi vahetus ning justeerimine, veoalahindama õpilase võimekust teha juba suh
rihmade vahetus, grammofoni helipea vahetus
teliselt noores eas keerukaid töid. Kogemu
jne.). Niisugused lihtsad vead moodustavad
sed näitavad, et 4. kl. poiss on suuteline
vähemalt 60% kõigist tehnovahenditega
kokku monteerima koolipinki, 8. kl. noormees
parandama lihtsamaid tehnovahendi rikkeid,
juhtunud riketest, õigeaegne ning hästi
aga 11. kl. õpilase jaoks pole koolis töid,
korraldatud tehnohoole aga pikendab tehno
vahendi ekspluateerimisiga.
millega ta hakkama ei saaks.
Tõsi, iga töö, mida õpilane UKT raames
Ometi tuleb ette ka tõsisemaid rikkeid ning
teeb, nõuab juhendamist. Lihtsama töö juhen nüüd astub tegevusse «spetsialistide» grupp
damiseks piisab paarist õpetussõnast, keeru
— need on ka teises astmes õpetuse saanud
kama töö korral aga peab eksisteerima juba
raadiotehnikaringi liikmed. Vanemas astmes
terve ettevalmistussüsteem. Loomulikult pole
pöörataksegi ringi tegevuses põhitähelepanu
üldhariduskooli ülesanne hakata oma kooli
tehnovahendite tööpõhimõtete tundmaõppimi
jaoks näiteks sanitaartehnikut ette valmis sele. Põhjalikult käsitleme madalsagedustama, kuid vahel on võimalik arvestada õpi
võimendi, grammofoni, raadio, televiisori,
laste huvisid, nende kooli- ja klassivälist tege
projektsioonseadme jne. ehitust ning tööpõhi
vust ning küllaltki väikese ajakuluga val mõtet. Sellised Usateadmised ning oskused
mistada ette kooli jaoks üsna kõrge kvali võimaldavad sooritada juba keerukamaid
töid, näiteks seadmete toiteplokkide kontroll
fikatsiooniga spetsialiste.
Uks niisuguseid võimalusi on kasutada õpi ja remont, mitmesuguste veomootorite asen
damine, rikkis raadiolambi või transistori
leidmine ning asendamine, mitmesugused
häälestamistööd jne.
* Esitati 1984. a. vabariiklikel pedagoogilis
Niisugune töökorraldus tagab olukorra,
tel loengutel.

Ühiskondliku
töö
seostamine
füüsika
klassivälise
tegevusega*
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kus õpilased on suutelised kõrvaldama
vähemalt 90% tehnovahenditega juhtunud
riketest. See protsent võiks olla veelgi suu
rem, siis oleks vajalikul tasemel lahendatud
tagavaraosade küsimus.
Need ei ole ainsad tööd, mida õpilaste abiga
Tallinna 8. keskkooli tehnikaringis on tehtud.
Ehitati ümber kooli translatsioonivõrk ning
raadiosõlm, kooli aula ühendati ühtsesse
võimendussüsteemi, mis tagab kvaliteetse
heli kõigile kooliüritustele.
Suurt abi on osutatud ainekabinettide
väljaehitamisel, eriti füüsikakabinetis, kuhu
paigaldati kaldekraanid, d is tants juhtimispult,
valmistatud piisav hulk stabiliseeritud vooluallikaid jne.
Mida annab niisugune ÜKT korraldus õpi
lasele?
1. Õpilane saab elus vajalikke lisateadmisi
ning oskusi mitmete praktiliste küsimuste
lahendamiseks. Ta hakkab paremini mõistma
teoreetiliste teadmiste vajalikkust ka igapäe
vaste probleemide lahendamisel.
2. Kahjuks ei võimalda ainetund pakkuda
alati piisavalt võimalusi loomingulise tege
vuse kogemuste omandamiseks. Niisuguse
UKT korraldusega kerkib õpilase ette palju
ülesandeid, mille lahendamiseks on vaja loo
mingulist lähenemist.
3. Tehes kooli jaoks vajalikku tööd, mis leiab
ühiskondliku tunnustuse, tekitab see õpilases
positiivse hoiaku ka töö suhtes laiemas mõttes,
s.t. teenib töökasvatuslikke eesmärke. Maini
mist väärib ka tunduvalt heaperemehelikuni
suhtumine kooli ja ühiskonna varasse.
Mida on andnud niisugune töökorraldus
füüsikaõpetajale?
1. Klassides on olemas tuumikud, kellele toe
tudes võib saavutada klassi positiivse suhtu
mise füüsikasse kui õppeainesse.
2. Tekib võimalus, samuti vajadus töötada
õpilastega diferentseeritult.
3. Nendest õpilastest on olemas praktiline
abi füüsikatunnis, näiteks demonstratsioon
katsete ning laboratoorsete tööde sooritami
sel.
Milline kasu on olnud niisugusest ÜKT
korraldusest koolile?
1. Tallinna 8. keskkoolis on vähem kui 30
klassikomplekti, mistõttu puudub palgaline
ametikoht spetsialistidele, kes hooldaks ja
parandaks tehnovahendeid. Seda tühimikku
on aidanud täita raadiotehnikaringi liikmete
tehtud ÜKT.
2. Koolis töötab raadiosõlm, mille hooldamine
ning remonditööd on täielikult õpilaste õlul.
Kõikidel kooli üritustel on korralik heli.
Niisugune ÜKT ja füüsika klassivälise te
gevuse seostamine ei ole vahest võimalik eel
kirjeldatud kujul teistes koolides, kuid autor
loeb oma ülesande täidetuks, kui eeltoodu
äratab mõtteid ÜKT organisatsioonilise külje
Q9 täiustamiseks ning selle paremaks lülitaWÄ miseks kooli töökasvatuse süsteemi.

PSÜHHOLOOGMVEERUD

õpilaste hinnang
oma võimetele ja
õppeedukusele
A IMI SUKAMÄGI,
TRÜ haridussotsioloogia labori
vanemteadur, pedagoogikakandidaat
Õpilaste hinnangut oma võimetele ja õppe
edukusele võime lugeda enesehinnangu üheks
komponendiks. Isiksuse enesehinnangu kujun
davad teadmised endast koos teatud suhtu
misega endasse. See on inimese eneseteadvuse
keskne lüli (5, lk. 122).
Eneseteadvusest ja enesehinnangust on
viimaste aastate pedagoogilises kirjanduses,
kaasa arvatud «Nõukogude Kool», rohkesti
kirjutatud. Oleme saanud teada, et enese
hinnang reguleerib inimese käitumist ning
kindlustab seose ümbritseva keskkonnaga.
Enesehinnang kujuneb elu jooksul, sellele
annavad panuse kogemus, praktika, võrdlus,
teiste hinnangud. Lapse enesehinnang on
kujunemisjärgus ning kergesti mõjustatav.
Uurimused on näidanud, et see on küllaltki
püsiva iseloomuga isiksuse parameeter ja et
inimesed võivad üsnagi objektiivselt hinnata
oma võimeid ja omadusi (4).
Enesehinnang toimib reguleeriva faktorina
ka kutsevalikul. Kõrge enesehinnanguga
inimesed taotlevad ametikohti ning rolle,
mis neid edaspidi võiks rahuldada. Madala
enesehinnanguga noortel see nii ei ole
(2, lk. 228).
NSVL Pedagoogika Akadeemia instituuti
des korraldatud uurimustest selgus, et ligi
pooled 7.—8. klassi õpilased on koolis pinge
seisundis. Viiendikul on see selgelt väljen
dunud vormis. Tuldi huvitavale järeldusele,
et koolipinge enamikul õpilastel ei ole seotud
õppeedukusega või asendiga klassikollektiivis,
vaid vastuoluga, mis on tingitud kõrgest
nõudlusnivoost intellektuaalses tegevuses ja
suhtlemisel ning oma jõu ja võimaluste
ülehindamisest, teisiti öeldes, emotsionaalset
ebakõla tunnetavad mitteadekvaatse enese
hinnanguga õpilased (3, lk. 58).

ja matemaatilist mõtlemist; 7. — üldist
arengutaset ja sõnalist arusaamist. Kasutati
veel arvuridades testi matemaatilise mõtlemi
se hindamisel ja kuue alltesti summat (XVе).
Uurimus haaras 1089 keskkooli, keskeriõppeasutuse ja kutsekooli 1983. aasta lõpe
tajat. Valimis on esindatud õpilased kooli
tüüpide, erialade, sotsiaal-territoriaalsete ük
suste (asulatüübid, rajoonid) ja õppekeele
järgi. Andmetöötlus tehti TRÜ arvutuskesku
ses. Oluline erinevus on toodud nivool 0,05.
Uurimistöö tulemused. Vastuseks küsimu
sele, millisel kohal te olete oma klassis õppe
edukuse järgi, näeme (tabel 1), et esimese kol
mandiku hulka on arvanud ennast 24,9%,
esimese poole hulka 23,4%, keskmiste hulka
42,9% ja viimase kolmandiku hulka 8,8%
õpilastest. Seega on esimese kolmandiku
hulka arvanud vähem ca 8% õpilasi ja
viimase kolmandiku hulka vähem 24%. Järe
likult on kõrgenenud enesehinnang rohkem

Milline on meie õpilaste enesehinnang?
Eneseteadvuse tundmaõppimisel lähtub mark
sistlik metodoloogia teadvuse ja tegevuse
ühtsuse printsiibist. Eneseteadvus tekib ja
kujuneb tegevuse alusel, eriti tööprotsessis
(5, lk. 123). õpilase olulisemaid tegevusi on
koolitöö. Kõnealuse uurimuse eesmärk oli
selgitada, kuidas õpilased hindavad oma
asendit klassis õppeedukuse järgi, teatud
võimeid ja millised on tegelikud näitajad.
Uurimistöö metoodika. TRÜ haridussotsio
loogia laboris uuriti õpilaste enesehinnangut
ankeediga, milles olid ka enesehinnanguga
seotud küsimused võimete ja õppeedukuse
kohta. Tegelik õppeedukus võeti klassipäe
vik uist (poolaasta hinded). Võimeid mõõdeti
üldvõimete testiga (General Aptitude Test
Battery), mille 1. alltest mõõdab vormitaju;
2. — üldist arengutaset ja ruumilist kujutlus
võimet; 3. — taju eristamisvõimet verbaalse
materjali korral; 4. — numeraalset võimet
(arvutamisoskus); 6. — üldist arengutaset

ÕPILASTE ENESEHINNANG ÕPPEEDUKUSE KOHTA,N=943
Millisel kohal te olete klassis õppeeedukuse järgi?
Viimase
kolmandiku
hulgas

Keskel

Esimese
kolmandiku
hulgas

Kokku

23,4
593

24,9
632

100

3,98

4,36

22,0
582

27,9
620

3,96

4,33

Esimese
poole
hulgas

I Eesti õppekeelega kontingent, N=354, üldhariduskeskkool
õpilasi %-des
Kuue alltesti summa
Valimi keskmine hinne
Keskmine hinne

8,8
551
3,46

42,9
560
3,92
3,64

II Vene õppekeelega kontingent, N=189, üldhariduskeskkool
õpilasi %-des
Kuue alltesti summa
Valimi keskmine hinne
Keskmine hinne

7,0
589
3,41

Kui analüüsime andmeid koos võimekus
test! näitajatega, selgub, et ennast õppeeduku
se alusel esimese poole hulka arvajaid on
oluliselt kõrgemate võimetega kahest mada
lama punktide arvuga grupist ja esimese
kolmandiku hulka kuulujaid kõigist teistest.
Esimese kolmandiku hulka kuulujate kesk
mine hinne on 4,36, esimese poole hulka
kuulujatel 3,98, keskmistel 3,64 ja viimase
kolmandiku hulka kuulujatel 3,46. Keskmine
hinne nendes kõigis gruppides on statistili
selt oluliselt erinev. Järelikult on keskmisel
hindel enesehinnangu kujunemisel määravam
kaal kui võimetel. Selgub ka see, et võimete
ja õppeedukuse ebakõla esineb rohkem kesk
päraste ja keskpärasest madalama õppe
edukusega noortel.
Vaadeldes andmeid vene õppekeelega kesk
koolis, näeme analoogilist pilti. Mõnevõrra
vähem õpilasi (1,8%) on arvanud ennast vii
mase kolmandiku hulka ja rohkem (3%)
parema kolmandiku hulka. Ka siin on õppe
edukus kõikides gruppides oluliselt erinev
ja sarnane eesti õppekeelega keskkooliõpilaste
andmetega. Võimete testi näitajates ei ole

43,1
541
3,90
3,65

100

sellist seaduspärasust kui eesti õppekeelega
keskkoolis. Oluliselt kõrgemad on testi tule
mused ainult ennast esimese kolmandiku
hulka arvanutel.
Võrreldes enesehinnangu näitajaid eri
koolitüüpides (tabel 2) selgub, et kõige tuge
vamad on seosed üldhariduskeskkoolis (354
õpilast) keskmise hinde (r=0,75) ja võimetega
(r=0,42), järgnevad keskeriõppeasutused N=
= 188; r=0,71 (ja 0,22) ja kõige nõrgem on
seos kutsekeskkoolis (N=200; r=0,60 ja
0,16). Kuigi üldainetes on keskeriõppeasutuste ja kutsekeskkooli õpilaste õppeedukus
suhteliselt madal, mõjub erialaainete õppe
edukus positiivse enesehinnangu kujunemi
sele.
Vene õppekeelega
üldhariduskeskkoolis
(N=196; r=0,76 ja 0,40) on seosed samad.
Kutsekeskkoolis (N=104; r=0,40 ja 0,44),
eriti aga keskeriõppeasutuses (N=47; r=0,18
ja 0,27) on enesehinnangu ja tegeliku õppe
edukuse vahel oluliselt nõrgemad seosed,
kuid need võivad olla tingitud ka gruppide
väikesearvulisusest.
Küsimusele, millised on teie võimed võr-
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Tabel 2

(E — eesti õppekeelega, n=742, 3 koolitüüpi; V — vene õppekeelega, n=347, 3 koolitüüpi)
Võrreldes eakaaslastega on
minu võimed

Vastajaid Võimete testi näitajad
(%-des) (standardpunktides)

Reaalainetes

mõnevõrra alla keskmise
keskmised
mõnevõrra üle keskmise
tunduvalt üle keskmise
Humanitaaraladel

mõnevõrra alla keskmise
keskmised
mõnevõrra üle keskmise
tunduvalt üle keskmise
Vaimses töös
mõnevõrra alla keskmise
keskmised
mõnevõrra üle keskmise
tunduvalt üle keskmise

Arvutamisoskus (V4)

Arvuread
Matemaatiline mõt(V,3)
lemine (Ve)
E

V

V

E

Kuue alltesti
summa (2Ve)

V

V

E

E

V

E

10
57
27
6

5
48
35
12

93 100
96
90
98
97
100 102
108 105
107 101
118 114
111 108
Taju eristamisvõime verbaalse materjali korral (V3)

572
' 93
92
584
97
98
622
107 102
666
109 108
Kuue alltesti summa
(2V6)

E

V

E

V

E

V

6
52
34
8

3
47
37
13

491
584
602
614

4
44
39
13

89
92
99
106
alltesti summa (Ve)
527
581
609
635

530
587
626
637

4
53
36
7

87
95
104
110
Kuue
542
584
618
669

566
590
600
635

Alltestide keskmine on 100 standardpunkti. Kuue alltesti summa Ve keskmine on 600 standardpunkti. Oluline erinevus alltestide puhul on 8—10 standardpunkti, ZVe puhul 30—40 standard
punkti.
reldes eakaaslastega, on eesti õppekeelega
kontingendist reaalainetes mõnevõrra alla
keskmise arvanud end 10% õpilasi, keskmis
teks 57%, mõnevõrra üle keskmise 27% ja
tunduvalt üle keskmise 6%. Analüüsides
neid gruppe võimete testi vastavate alltestidega, ilmnevad olulised seosed. Arvutamis
oskuses, arvuridade testis, kuue alltesti
summa puhul on oluliselt erinevad tulemused
nendel gruppidel, kes peavad end mõnevõrra
keskmisest üle, matemaatilises mõtlemises on
olulised erinevused kõigis gruppides.
Vene õppekeelega kontingendi enesehinnang
on oluliselt kõrgem eesti kontingendiga võrrel

des. Üle keskmise arvab reaalainetes oma
võimed eesti õpilastest 33%, vene õpilastest
47%. Võimete testi tulemused on analoogi
lised, kuigi mitte nii ilmekad kui eesti
kontingendil. Kõikide alltestide puhul on olu
liselt paremad tulemused neil, kes arvavad
end reaalainetes tunduvalt üle keskmise
olevat.
Humanitaaralade puhul on enesehinnang
mõnevõrra kõrgem. Oluline erinevus sõnade
tajumisel on gruppidel, kes peavad end
keskpärastest kõrgemate võimetega olevaiks.
Vaimse töö puhul on andmed analoogilised
humanitaaraladega.
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Tabel 3

(E — eesti õppekeelega, n=880, 3 koolitüüpi; V — vene õppekeelega, n=440, 3 koolitüüpi)
Võrreldes eakaaslastega on
minu võimed

Vastajaid õpiedukus koolitunnistusel
(%-des)

Reaalainetes

mõnevõrra alla keskmise
keskmised
mõnevõrra üle keskmise
tunduvalt üle keskmise
valimi keskmine hinne

Matemaatikas

Keemias

Keskmine hinne

E

V

E

V

E

V

E

V

E

V

10
57
27
6

5
48
35
12

3,5
3,6
3,8
4,1
3,7

3,4
3,7
3,8
3,9
3,7

3,1
3,4
3,9
4,5
3,6

3,1
3,5
3,7
4,2
3,6

3,3
3,5
3,9
4,3
3,6

3,1
3,5
3,7
4,1
3,6

3,58
3,79
4,09
4,38
3,88

3,48
3,76
3,98
4,28
3,89

Humanitaaraladel

mõnevõrra alla keskmise
keskmised
mõnevõrra üle keskmise
tunduvalt üle keskmise
valimi keskmine hinne

Füüsikas

Emakeeles

Võõrkeeles

Ajaloos

Keskmine hinne

E

V

E

V

E

V

E

V

E

V

6
52
34
8

3
47
37
13

3,4
3,6
4,0
4,4
3,8

3,2
3,6
3,8
4,1
3,7

3,5
3,7
4,1
4,4
3,9

3,6
3,6
4,0
4,3
3,9

3,4
3,7
4,1
4,5
3,9

3,1
3,8
4,2
4,4
4,0

3,65
3,73
4,05
4,28
3,88

3,27
3,73
3,99
4,22
3,89

õppeedukuse alusel näitajaid analüüsides
ilmnevad erinevused selgemalt. Reaalainetes
võimekuse hinnangus kõige diferentseerivamaks osutub keskmine hinne (rB(eesti)=
0,41 ja rv(vene)=0,41) ja matemaatikahinne
(re=0,50, rv=0,38). Olulised erinevused
on siin kõikides gruppides nii eesti kui vene
kontingendil. Füüsikahindel on enesehinnan
gus hoopis väiksem kaal (re=0,22, rv=0,16).
Humanitaaralade puhul on enesehinnangus
kõige diferentseerivani ajaloohinne (re=0,38,
rv=0,39), mille puhul olulised erinevused on
kõigis gruppides, ja ka keskmine hinne
(re=0,39, rv=0,42). Võõrkeel ja emakeel
on väiksema diferentseeriva kaaluga (r=
= 0,32—0,37). Olulised erinevused on siin
nende hinnanguis, kes peavad end üle
keskmise olevaiks.
Võimekuse testide andmete alusel jaotuvad
õpilased enam-vähem normaaljaotuse järgi.
Oluliselt üle keskmise näitajatega on ca 30%
õpilastest. Enesehinnangu alusel hindab oma
võimeid kõrgemaks 40 — 50% õpilasi,
reaalainetes vähem, eesti koolides 33% ja
vene koolides 47% õpilasi. Reaalainetes end
keskmiseks hindajad on ka võimete näitaja
telt keskmised, kuid see grupp on ülemäära
suureks paisunud ning siia kuulub nii kesk
misest madalamaid kui ka kõrgemaid. Või
metelt end keskpäraseks hindajatel on õppe
edukus madalam tegelikust keskmisest. Ka
enesehinnang õppeedukuse kohta (tabel 1)
näitab, et end keskmiseks pidajad on oluli
selt madalama õppeedukusega tegelikust
valimi keskmisest. Samuti viitab nii mõnelgi
juhul enesehinnangu ebaadekvaatsusele and
mete hajuvus gruppidesiseselt.
Uurimuses on küsitud hinnangut ka
mõningatele teistele isiksuseomadustele. Toon
kõigi kolme koolitüübi õpilaste andmed kahes
äärmuslikus grupis (%-des õpilaste arvust).
Tabel 4
Minu võimed on... mõnevõrra tunduvalt
alla
üle
keskmise
keskmise
õppekeel

humanitaaraladel
reaalainetes
muusikas
kunstis
tehnikas
kehalises töös
organiseerimis
võimed
vaimses töös
tahteomadused
oma aja planeerimises
suhtlemisoskus

eesti

vene

eesti

vene

6
10
10
23
32
3

3
5
16
15
24
4

8
6
20
8
8
18

13
12
23
20
12
31

12
3
5
6

9
2
7
12

11
6
13
12

16
13
14
11

4

3

16

31

Nagu näha, hinnatakse kesisemaks võimeid
tehnikas, kunstis, muusikas, reaalainetes,
organiseerimise alal. Tunduvalt üle keskmise
hinnatakse end rohkem kehalises töös, eriti

vene õppekeelega koolide õpilased, muusikas,
suhtlemisoskuses, tahteomadustes, oma aja
planeerimises. Enamikus näitajates ilmneb
vene õppekeelega koolide õpilastel tendents
hinnata end kõrgemalt eesti õppekeelega kooli
de õpilastega võrreldes.
Et enesehinnang ei ole alati objektiivne,
võiks selle tundmaõppimisel abiks olla Hoppe
järgi kohandatud metoodika (1). Koostada
14—18 raskusjärguga ülesanded, kusjuures
esimene raskusjärk oleks lahendatav igale
õpilasele selles vanuses (klassis), 7. — 9.
lahendatav keskpärasele ja viimane raskus
järk selles vanuses õpilasele üle jõu käiv,
s. t. mittelahendatav. Aineõpetajal on sobiv
koostada ülesanded oma aines. Ülesandeid
peaks olema igas grupis rohkesti, need kirju
tatakse kaardikestele ja pannakse üksteise
kõrval paiknevatesse nummerdatud karpides
se. õpilasele anda ülesanne: «Sinu ees laual
karpides on ülesanded raskuse järgi. Vasemal
pool 1. karbis on ülesanne, mille Sa kindlasti
ära lahendad, paremal, viimases karbis
olevat ülesannet tõenäoliselt Sinu vanuses
õpilased veel ei oska lahendada. Võta siit
selline ülesanne, mille Sa arvad suutvat ära
lahendada». Kui õpilane on ülesande lahen
danud või pole sellega hakkama saanud,
lasta võtta järgmine. Lahendamiseks kuluva
aja määrab õpetaja vastavalt ülesande rasku
sele. Tulemusi märkida plusside-miinustega.
Ülesande raskusjärgu valimine ja lahendami
sele järgnev reageering aitab mõista õpilase
enesehinnangut, selle dünaamika iseärasusi ja
õpetajal avaneb võimalus seda sihipärasemalt
suunata ning koos sellega ka õppe-kasvatustöö protsessi.
Kirjeldatud uurimusest selgub, et õpilaste
enesehinnang õppeedukuse ja mõningate
võimete kohta on küllaltki objektiivne. Eba
adekvaatset enesehinnangut esineb rohkem
end keskpäraseks hindajate hulgas. Raske
on siin anda objektiivset hinnangut ning
seletust. On õpilasi, keda oleks vaja õhutada
pingsamale tööle. Ka keskpäraste ja alla selle
võimetega õpilane vajab tunnustust. Ta ei
suuda seda üldjuhul saavutada endast olu
liselt kõrgemate võimetega õpilaste kõrval.
Ta lakkab püüdmast, tekib pingeseisund,
kujunevad konfliktid. Tunnustust on vaja
jagada õpilasele, kes tõsise töö tulemusena
saavutab õppetöös keskpäraseid või alla selle
tulemusi. Töökas, adekvaatse enesehinnangu
ga inimene oskab leida ühiskonnas oma koha,
millega ta ise on rahul ja ka temaga
ollakse rahul.
(Järgneb kirjandus 53. lk.)
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õpetajatöö
loomingulisus —
mis, milleks ja
kuidas?

ANITA ROSENTAL
MARIKA DUOKIN

Toimetusel on tavaks saanud aktuaalseid ja
paljudele huvipakkuvaid teemasid vestlusrin
gis arutleda. Arenenud teadus- ja tehnikarevolutsioon tõstab esiplaanile vajaduse loov
tegevuse järele — võime välja lugeda kooli
reformi põhisuundadest, see omakorda eeldab
loovvõimete arendamist juba koolipõlves.
Teisisõnu: teaduse ja tehnika areng vajab
nii praegusajal kui ka tulevikus loovamaid
ja suutlikumaid inimesi kui veel mõniküm
mend aastat tagasi. See on tänapäeva sot
siaalne tellimus koolile, õpilase loovvõimete
areng, tema areng tervikuna omakorda sõltub
õpetaja loovast lähenemisest õppe-kasvatustööle. Pole saladus, et õpetajate hulgas on
palju kurtmisi õpilaste üle. Teiselt poolt ei
ole ka õpilane õpetajaga sageli rahul. Meie
vabariigis ankeediga «Pingist pinki» saadud
andmeil on rahulolematu kooliga ja õpilasliku eluviisiga umbes kolmandik õpilastest.
Põhjusi on palju ja neid me tänases vestlus
ringis käsitleda ei suuda. Uks põhjus on aga
kindlasti õpetajas, kes sageli pole suutnud
mõista muutunud situatsiooni, muutunud va
jadusi, töötab rutiinselt, on ammuomandatud
trafaretis kinni. Kasvatustöö, eriti maailma
vaate, ideelis-poliitiliste tõekspidamiste ku
jundamine ei talu rutiini ja hallust. On vaja
otsinguid, loovat lähenemist.
Seekordses vestlusringis ongi lähema vaat
luse all loomingulisus õpetajatöös ja selle
edendamise võimalused. Oleme teadlikult
eelistanud terminit loomingulisus kui loovuse
produkti. Loovust võib käsitada loomingu
lisuse eeldusena, sellest seoses õpetajatööga
on NK varasemates numbrites kirjutanud
V. Pinn ja L. Simson.
Vestlusringis osalesid ENSV Haridusminis
teeriumi koolivalitsuse juhataja asetäitja
ANITA ROSENTAL, Vabariikliku õpetajate
Täiendusinstituudi direktori asetäitja MA
RIKA DUDKIN ja kasvatustöö kabineti ju
hataja KOIDU METSMA, E. Vilde nim. Tal
linna Pedagoogilise Instituudi algõpetuse ka
teedri õppejõud, õpetaja loovuse uurija LAI-
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NE SIMSON. Aastas saame koduvabariigis
juurde keskeltläbi poolsada vanemõpetajat ja
metoodikut. Tänaseks on neist kujunenud
küllaltki arvestatav jõud, kelle kogemusi õpi
takse tundma ja levitatakse. On põhjust ar
vata, et nende töös on rohkem loovõpetajale
omaseid jooni. Vestlusringi probleeme arutle
ma ja kaasa mõtlema kutsututest olid nende
hulgast kohal õpetaja-metoodikud ÖIE MÄGI
(A. Jakobsoni nim. Pärnu 1. keskkool), TAIMI
VELSTRÖM (Kose keskkool), VELLO TUISK
ja vanemõpetaja AINO LOOVILI (mõlemad
J. Kreuksi nim. Tallinna 37. keskkool). Toi
metust esindasid toimetaja asetäitja VIIVI
EKSTA, osakonnajuhataja AIME RUUBEL ja
fotokorrespondent TÕNU KALLE.
Laine Simson: Mitmete uurimuste andmeil ei
ole koolides praegu kuigi palju loovaid õpe
tajaid. Reet Uringu 1981. a. publitseeritud
materjalidest nähtub, et tulevaste õpetajate
hulgast isiksuseküsimustiku 16 PF alusel
loovamad ei taha minna õpetajaks. Nad vali
vad alad, kus saavad ennast teisiti realisee
rida. Andmed näitavad ka seda, et loovam
õpetaja läheb sageli koolist ära. Meid peaks
huvitama, millest see tingitud on.
Püüame täna üheskoos vastust leida küsi
mustele,
□ milline on loominguline õpetaja,
□ missugused on loomingulisuse kriteeriu
mid.
Seda õpetaja poolelt. Samuti peaksime rää
kima,
D kuidas väljendub loomingulisus tema tege
vuses,
□ missuguseid tingimusi vajab õpetaja, et
olla loominguline.
Õpetajatöö ei ole ainult koolitöö, ka õpe
taja vaba aeg ja kogu elutegevuse süsteem on
seotud kutsetööga rohkem kui mõne teise elu
ala esindajal. Kui õpetaja näiteks vaatab filmi
või loeb raamatut, mõtleb ta, kuidas seda oma
töös kasutada. Kogu õpetaja elutegevuse süs
teem kas soodustab või takistab koolitööd.
Isiklikus elus väga rutiinselt õpetajalt ei või
oodata, et ta koolis näitaks end eriti loomingu
lisena.
Käsitluse hõlbustamiseks peaksime erista
ma õpetaja isiksust, loomingulisuse väljen
dumist tegevuses, kriteeriume ja lõpuks ka
tingimusi.
Üldlevinud arvamuse kohaselt peetakse õpe
tajatööd loominguliseks, õpetaja loomingulisi
omadusi on kirjeldatud väga mitmeti. Tšeh-

LAINE SIMSON
AINO LOOVILI
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hid näiteks tõid välja 2500 eri omadust. Selli
sest hulgast tuleb eristada kandvamad. Loo
mingulise õpetaja kõige kandvam joon peaks
meie arvates olema paindlikkus. See väljen
dub mitmesugustest olukordadest väljapääsu
leidmises, õpilaste erinevuste aktsepteerimi
ses, olemasolevate tingimuste ja oma võima
luste oskuslikus tasakaalustamises.
Tihtipeale räägitakse, et õpetajatöö loo
mingulisuse tingivad pidevalt muutuvad si
tuatsioonid. Need on õpilased, kes pidevalt
arenevad. Nende areng omakorda tingib õpe
taja muutumise, ka tema areneb (või taandareneb). õpetaja peab pidevalt püüdma ennast
olemasolevate tingimuste ja võimalustega ta
sakaalus hoida.
õpetaja loovust on kirjeldatud eri vald
kondades. Uks olulisemaid tema jaoks on
suhtlemisloovus. Kunstnik võib olla halb suht
leja, ta suhtleb oma heliteose või maaliga ja
tema suhtlejaomadused ei tule seejuures esile.
Aga õpetajal on suhtlejaomadusi tõepoolest
väga vaja. Suhtlemisloovuses eristatakse
emotsionaalset, verbaalset ja käitumuslikku
külge.
Rakenduslik e. operatsionaalne loovus ilm
neb vahetult enne õpilastega kontakti astu
mist. Õpetaja arvestab mõttes õpilaste aren
gutaset ja sellest lähtudes planeerib tegevuse.
Olulised on planeerimine ja vahetu kontakt
(milles ilmneb juba suhtlemisloovus).
Loovus avaldub ka õpilaste ja enese tege
vusele hinnangu andmises. Sel puhul on tege
mist juba intellektuaalse loovusega, mis eel
dab paindlikkust mõtlemises ja hinnangu and
misel.
”
Loomingulisuse kriteeriume on eri autorid
käsitlenud väga erinevalt, mitte üheselt; Levi
nud kriteerium on uudsus. Loomingulisuse
puhul ei saa piirduda reproduktiivse tegevu
sega, mille puhul õpetaja püüab matkida
loetut või nähtut, ta peab tingimata andma
midagi uut. Loovuse madalaima tasemega on
tegemist siis, kui õpetaja muudab mõningal
määral olemasolevat, kohandab oma tingimus
tele. Kõrgema taseme puhul lisab õpetaja mi
dagi omapoolset või leiab oma kordumatu
lähenemisviisi. Kõige kõrgem tase eeldab uue
süsteemi, oma teooria loomist, uue lähenemis
viisi loomist. Tegevõpetaja puhul on see vae
valt mõeldav.

tajad on orienteeritud kodule, vanemad pühen
davad end koolile rohkem. Loovuse sädet leian
pigem vanemates õpetajates. See arvamus on
kujunenud seminaridel, praktikumides, kur
susetöödega tutvudes. 10—15-aastase staažiga õpetajatega saab kasutada hoopis huvi
tavamaid töövorme, mis nõuavad mõtlemist,
loovat lähenemist. Ilmselt on pedagoogili
seks meisterlikkuseks tarvis mitte üksnes
teadmisi, vaid ka praktikat.
Arvan, et mida rohkem me teeme ettekirju
tusi (näiteks klassijuhatajatöös), seda vähem
jätame õpetajale võimalusi loovaks tööks. On
ju nii lihtne minna kergema vastupanu teed,
teha ainult seda, mida nõutakse. Mõelda, kui
das ja mida õpilastega teha, on ju loomingu
line protsess. Tundub aga, et anda õpetajaleklassijuhatajale üsna vabu käsi siiski ei saa,
osa ei-oskaks seda ära kasutada. Kasvatus
eesmärgid on meil kõigi õpilaste kohta ühi
sed, järelikult ka nõuded.
K.

Metsma oli arvamusel, et loov järelpõlv

tuleb kasvatada juba koolipingis.

L. Simson: Päris noored õpetajad on meie endi
kasvatustöö vili. Nende õpinguaastatel ei sea
tud loovust eesmärgiks.
Vanad õpetajad on pärit tugevatest kodu
dest, noored kasvasid tingimustes, kus endast
antakse palju väljaspool pereringi. Nüüd tun
netavad noored seda vajakajäämist ja tahavad
end rohkem kodule pühendada, anda oma las
tele seda, millest nad ise ilma jäid.
Jutt
palju

kaldub

sellele, et

tegematajäämisi

on

noorte
seotud

õpetajate
väikeste

lastega. K. Metsma arvab loomingulise tege
vuse tahteomadustega seotud olevat. Kui sa

mad noored olid ise õpilased, siis nad ootasid
õpetajalt midagi huvitavat. Uue leidmiseks,
teistmoodi töötamiseks tuleb ennast häälesta
da.
A. Rosental: Eelöeldust jäi kõlama, et loo
minguline õpetaja ei vaja palju ettekirjutusi.
Kuidas suhtuda aga näiteks klassijuhataja
põhimäärusesse? Kas võime öelda, et seda pole
vaja, kuigi ta reglementeerib klassijuhataja
töö planeerimise.
K. Metsma: Reglementeerib küll, kuid see
määrus peab olema, ta annab tööle suunad,
paneb teatud piirid, näitab, mis peab olema.
Kuidas õpetaja seda teeb, üht või teist suunda
lahti mõtestab, jääb tema enda otsustada,
sõltub tingimustest ja vajadustest. Siin saab
ta loomingulisust üles näidata.

Kuidas paistab olukord neile, kes õpetajate
ja kooliasjadega tihedalt kokku puutuvad?
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K. Metsma: Olen täienduskursustel aastaid
tegelnud noorte õpetajatega. Paistab, et noor
õpetaja hakkab muutuma. Loovusest ja loo
mingulisest tööst räägime viimasel ajal palju,
kuid noori iseloomustab tendents, et ei otsitagi uusi lähenemisteid. Töö tehakse ära, just
nii palju, kui peab, ja ei rohkem. Noored õpe

Sissejuhatuseks räägitut koolipraktika näi
dete varal lahti dešifreerida aitasid tegevõpe
tajad. Kõigepealt sellest, mida praktikud õpe
tajatöös loovuse seisukohalt eluliseks peavad.

ö. Mägi: Meile vahepeal tõepoolest kirjutati
väga palju ette, mitmendast joonest alustada
kirjutamist jmt. Minu põhinõue on, et vihik

oleks korralik. Tund kõigi oma elementidega
oli ka täpselt reglementeeritud. Mina seadsin
eesmärgi nii, et pean aasta (või mitme aas
taga), mitte ühe tunniga lapsi kasvatama, mi
da pean selle aja jooksul saavutama.
õpetajatööd alustasin direktor Kalju Pildi
käe all. Tema ütles: «Te peate jõudma nii kau
gele, et lastel oleks piinlik teie antud kodutöid
tegemata jätta.» Kuhugi alateadvusse on see
nõuanne tänini jäänud ja ma arvestan seda.
Hiljuti ütles üks mu kunagistest õpilastest, et
piinlik polnud mitte puuduliku hinde pärast,
vaid piinlik oli seda minu käest saada, see ongi
õpetaja isiksuse osa — saada õpilased nii kau
gele, et nad tahavad tema ainet õppida. Meil
on ülirangeid õpetajaid, kelle tundideks küll
kõik ära õpitakse, kuid kelle ainet ei armas
tata.
Üliõpilastest praktikantide juhendaja mär
kus «Selles tunnis midai erilist ei tehtud, aga
õpetaja suhtles õpilastega ja õpilased õpeta
jaga» avas mu silmad enese tööstiili kohta.
Tundsin, et nimelt õpilaste suhtlemist õpetaja
ga olen intuitiivselt kogu aeg taotlenud. Küll
oleks vahel mõni tund tarvis lihtsalt vestle
miseks kõigest sellest, mis meie ümber toimub,
kasvatuslikult õigete hinnangute andmiseks,
õpilaste väärtuste kujundamiseks. Räägid las
tega ja nemad sinuga ega märkagi, kui kell
heliseb välja. Tunnen siis, et olen lastele palju
lähemale saanud, järgmistes tundides teevad
nad võtmata jäänu tasa. Niisuguseid ette pla
neerimata, mõnest sündmusest ajendatud
vestlusi pean kasvatuslikult kõige tõhusama
teks. õpetaja sekkub operatiivselt, vestlust
pole vaja kunstlikult üles ehitada.
V. Tuisk: Kas õpetaja loovus ei peaks seisma
selles, et muu, mis ta tunnis räägib, seob oma
ainega. Füüsika on täppisteadus, aga rääkida
saab seal kirjandusest, poliitikast ja millest ta
hes veel. See tuleb ainele ainult kasuks. Loo
mulikult tuleb igas tunnis muid asju rääkida
ja selleks silmaringi laiendada. Piltlikult öel
des, füüsik peaks ära käima kuu peal.
A. Rosental: Väga oluline on õpetaja enese
maailmanägemine, tema veendumused ja tead
mised. Aga muidugi, tundes olustikku on ker
gem siduda õpikus pakutavat tänapäevaga.
ö. Mägi: Üpris vajalik on koolitöö seosta
mine poliitikaga, eriti kui klassi juhtuvad sel
lised õpilased, nagu oli ÕTÜ president Kalev
Vilgats. Tema oli poliitikafanaatik. Kolm aas
tat, mil teda õpetasin, pidin poliitikas täiesti
kursis olema, sest vahetundides tuli ta pärima
ja arutama. Temaga tuli kõiki asju teada, oli
harukordselt uurija poiss. Näiteks õhutas
mind kooliraadios rääkima Ulsteri problee
mist põhjendusega: «Teie peate seda teadma,
see on inglise keelt kõnelev maa.» Pidin en
dale asja lõpuni selgeks tegema.
L. Simson: Sellest jutust tuli välja, et loomin
gulise suhtlemise üks kriteeriume on mõlema
poole areng vastastikuse mõjutamise tulemu
sel.

A. Loovili: Vanemates klassides on arenenud
õpilasi, enamasti noormehi, kes mõnes küsi
muses on õpetajast üle. Mul oli õpilane, kes
väga palju luges. Lasksin tal 11. klassis teha
ülevaateid nüüdiskirjandusest, ma ise ei oleks
suutnud neid paremini teha. Kirjandusõpe
tajal on alati mure, et ei suuda nii palju
lugeda nagu tahaks. Selline õpilane on õpeta
jale stiimuliks, paratamatult paneb ta ka sind
ennast rohkem tööle.
Kirjandustundides juhtub, et vahel ununeb
aine ja tegeleme aktuaalsete päevaprobleemidega. Sellisel juhul peab õpetaja intuitiivselt
tunnetama hetke, mida kasutada ja need vest
lused on kasvatustöös väga tulemusrikkad.
Veel kümmekond aastat tagasi ma ei leid
nud, et lastega oleks vaja nii palju suhelda,
aga praegu arvan, et nimelt seda vajame täna
päeva koolitöös kõige rohkem. Pidada seejuu
res väikseid inimesi isiksusteks. Nad oskavad
sellele tänuväärselt vastata. Sellest sünnib
vastastikune töörõõm ja ka vanema põlve
õpetajal tekib lastega hea kontakt, milles
kaob suur vanusevahe.
T. Velström: Täna oli juttu sellest, et koolis
esineb rahulolematust nii tasandil õpetaja—
õpilane kui ka õpilane—õpetaja. Kas asi pole
mitte selles, et õpilane ootab õpetajalt teistsu
gust suhtumist. Praeguse vanema põlvkonna
jaoks oli õpetaja küllaltki kauge ja väga auto
riteetne. Leidus küll toredaid ja südamlikke,
kuid õpetajal oli ikka oreool ümber. Täna
päeval on see kadumas ja kadunudki. Põhjusi
teame väga hästi, tänapäeva õpilane areneb
palju kiiremini, ta saab palju rohkem infot
mitmesugustest kanalitest. Tema informeeri
tus on suurem ja ta ootab, et õpetaja lähe
neks temale kui isiksusele. Vaadake 9.—10.
klassi õpilasi. Eriti perekonnaõpetuse tundi
des paistab välja, et igaüks peab ennast juba
isiksuseks ja tahab, et temaga vastavalt arves
tataks.
Juttu oli ka sellest, et loovõpetaja esmatunnus on avatus, kontaktivalmidus. Kui tal
see omadus puudub, siis olgu tal loovust
kuipalju tahes, ometi ta ei löö koolis läbi. On
palju andekaid, kõrgkooli hästi lõpetanud
noori, kes ei tule toime nüüdisõpilastega suht
lemisel. Seda praegu juba õpetatakse. Tal
linna Pedagoogiline Instituut on alustanud
suhtlemistreeningutega, aga ilmselt veel
vähe. Kui õpetada noorele õpetajale selgeks
suhtlemise ABC, siis ta tööle tulles ei kuku
nagu kuristikku ja jääb kooli püsima. Vasta
sel juhul saab ta nii palju negatiivseid ela
musi, et läheb teisele tööle. Olen näinud an
dekaid, toredaid noori inimesi, kes on loomult
kinnised ega leia lastega kontakti. Eriti kesk
astmes süüakse selline õpetaja varsti välja.
Noor inimene tunnetab, et tal pole suhtlemis
oskust, mida koolis vaja läheb, ning põgeneb
koolist.
V. Tuisk: Tuleb välja, et noore, keskealise ja QO
eaka õpetaja loovus käib mööda Gaussi kõ-
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verat, mille alguses on noor õpetaja. Igaks
loominguliseks tööks, nii ka õpetajatööks, loo
minguliseks asjasse suhtumiseks on vaja
tingimusi. Aga kui noor õpetaja tuleb kooli,
ei ole ta koolieluga veel harjunud. Ei saa
distsipliiniga hakkama, raskusi on ainetund
mises. Enne kui ta jõuab nii kaugele, et looma
hakata, on ta koolist juba läinud.
Gaussi kõvera teine ots — ka väga vanad
õpetajad pole loovad, energia kulub enese
taastamiseks. Tulebki välja, et keskeas on
õpetaja kõige loovam ja ka palk peaks seal
olema kõige kõrgem.
L. Simson: Te püstitate eaküsimuse: kõige
loomingulisem on õpetaja keskeas, mil prak
tika juba olemas, ei sega kogemuste puu
dumine ega kahanema kippuvad ressursid.
V. Tuisk: Kõnelesime, et vahel hakkame tun
nis rääkima hoopiski muust ega kahetse
kulutatud aega. Seda võib endale lubada
vaid kogenud õpetaja, algaja küll mitte. Ka
staažikatel õpetajatel on oht, et lapsed pro
votseerivad nad vestlema tunnis töötami
sest pääsemiseks.
Jutt kaldub sellele, et kool vajab erisugu
seid õpetajaid, kõik ei saa olla ühesugused.

ÕIE MÄGI

Kuigi suhtlemisloovus ja avatus on õpetaja
juures väga olulised, peab koolis olema ka
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introverte. Kui kõik on väga nõudlikud aine
õpetajad, siis praeguste programmide juu
res ei pea õpilased koormusele vastu. Ka
loovuses ei saa kõik olla tipud. Ühe kooli
õpetajaspere peab üksteist täiendama. Ka
suks tuleb see, kui õpetajal on endal lapsed,
kuid ometi teame näiteid, kus nimelt üksi
kud lastega väga hea kontakti leiavad ja
endast kõik tööle annavad.

Mida arvati õpilaste loovuse arendamisest?

T. Velström: Püüan tunnis tagasisidet saada
selle kohta, kuidas õpilased on aine oman
danud. Mulle meeldib materjali vestluse teel
edasi anda ja ma luban vahele küsida. Kui
tekib probleeme, selgitame need kohe uue
aine õppimise käigus. Hiljem on palju ras
kem välja uurida, milles ja millest lüngad
võisid tekkida. See aga eeldab, et mind tahe
takse kuulata, et õpilane tahab õppida. Teine
kord tahab ta küll väga õpetajaga suhelda —
õppimisest pääsemiseks.
Kui räägime arendamisest, siis peame ar
vestama tingimusi. Aega peab olema, et last
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looma harjutada. Õpetaja ise on ka ajahädas
ega saa oma loovvõimeid arendada nagu vaja.
Kui anda õpilasele tunnis mõtlemist suuna
vaid ülesandeid (geograafia võimaldab seda
hästi), on tarvis anda talle ka aega mõtelda,
leida variantvõimalusi ja lahendusi. Tege
likkuses näeb asi välja nii: klassist tuli õige
vastus ja kohe minnakse edasi. Tavalises
klassitunnis ei jätku aega loovuse arenda
miseks. Teine asi on klassiväline töö. Töö
aineringis annab loovtööks palju võimalusi.
Aineringi eelisteks loen järgmisi asjaolusid:
siin ei ole ükskõikseid õpilasi, sest ringi tul
lakse omal soovil; ei ole kohustuslikku prog
rammi, ringi töö sisustatakse vastavalt oma
huvidele; ei ole rangeid ajapiiranguid; ker
gesti kujunevad positiivsed kontaktid õpi
lase ja õpetaja vahel. Isiksuse kujundamisel
on oluline, et õpilane saaks ennast avaldada.
Ring on koht, mis seda võimaldab,
õ. Mägi: Minu arvates peaks iga teema juu
res olema jäetud paar tundi kasutada õpe
taja suva kohaselt.
Tekkis arutelu, kas kõik õpetajad, oskak
sid neid tunde otstarbekalt kasutada. Leiti,
et mitte. Pealegi, kust võtta nii palju tunde
praeguste tihedate programmide juures?
Ometi peab õpetaja leidma aja, et õpetada
õpilast mõtlema, alternatiive nägema. Kuidas ta seda teeb, sõltub juba õpetajast enesest.
T. Yelström: Õpetaja jõuab tunnis omanda
mise I astmeni — äratab uudishimu, aga
see on ju loovuse algusläte. Sellega tuleb
kergesti toime, kui endal asja vastu huvi.
Sealt edasi on vaja anda õpilastele materjali
iseseisvaks tööks, suunata neid lugema, ot
sima, üldistama. 8. ja 9. klassi õpilased suu
dame referaatidega tööle panna, neile see
meeldib. Kellele maast-madalast kirjandu
sega iseseisva töötamise oskused sisse kas
vatatud, neil ei teki ka täiskasvanutena kirjutamisraskusi. õpilasi tuleb õpetada süü
vima, aga selleks peab õpetaja ise ka süüvi
ma. Siin tekib jälle ajaprobleem, ei leia kõi
geks aega.
õ. Mägi: On raske panna õpilast kõige üle
mõtlema, mis ta pilgu eest läbi käib. Kui sa
geli paneb näiteks inglise keele õpetaja tähele,
et pala sisu tähendus õpilasteni pole jõud
nud. Kui on tegemist ajalooliste isikute või
sündmustega, olen suunanud vastuseid otsi
ma ENE-st. 10. klassis oli juhus, et mina
küsisin, nemad vastasid: «Aga ENE-s seda
ei ole.» Tähendab, olid juba ise harjunud
teatmikust vaatama. _______ ________________
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TAIMI VELSTRÖM
WETCilA

KOIDU ME ISM A

koolis ei saa läbi ühtsete nõudmisteta. Nende

Teadur oleks rääkinud tõenäoliselt rakendus
likust ja intellektuaalsest loovusest, tegelikust
koolipraktikast näiteid tuues räägiti asjadest
nii, nagu harjunud ollakse.

T. Velström: Tegelikult on väga hea, kui
õpetajal on silme ees kaugem eesmärk, kui
ta saab viia klassi algusest lõpuni, õpetades
kogu oma aine ulatuses tean esimesest het
kest peale, kuhu pean välja jõudma kursust
lõpetades. Koolis antakse sageli tundideks
ettevalmistamise hõlbustamiseks õpetajale
kätte ühe vanuseastme paralleelklassid. See
pidurdab loovust, kuigi paar paralleelklassi
oleks ideaalne; ühes saab rakendada oma
ideesid üht-, teises teistmoodi. Iialgi ei saa
anda kaht täpselt samasugust tundi. Selle
kohta on mul kurb kogemus: aastaid tagasi
heideti ette, et paralleelklasside tunnid ei
olnud antud sünkroonselt.
Arutelu kandus tunnikonspektile, kas pida
da vajalikuks või mitte. Osa õpetajaid pidas
seda tarbetuks, samuti nagu metoodilisi ju
hendeid,

kus soovitused tund-tunnilt kirja

pandud. On õpetajaid, kes aastast aastasse
lähevad

tundi samade

konspektidega,

mis

nad kunagi valmis teinud.

K. Metsma: Vabadust mitte töötada õpiku
autori metoodilise juhendi alusel võib endale
lubada ainult õpetaja, kes täpselt orienteerub
programmis ja õpikus, kellel on aine käes.
A. Rosental: Näidisplaanid saadetakse sel
leks, et õpetajad võtaksid need aluseks, mitte
täht-täheliseks täitmiseks. Temaatiline plaan
võimaldab konkreetse ainelõigu ulatuses ma
terjali varieerida, sellega vastavalt vajadu
sele opereerida.
V. Tuisk: Võtan temaatilisest plaanist selle,
mis mulle sobib, vastasel korral oleks tege
mist liigse reglementeerimisega.
T. Velström: Plaanide koostamine-kasutamine oleneb isiku tüübist ja karakterist.
Mina näiteks ei lähe kunagi tundi, kui ei ole
eesmärke läbi mõelnud. Mul on konspektid
ka, hea vahel võtta ja vaadata, mis nüüd tei
siti olen teinud. See õpetab tagantjärgi oma
tööd analüüsima. Konspektist saab rohkem
kui ainult oma mälule lootes.
Lõpuks tuldi ühisele järeldusele, et mingi
plaan peab tunnis kindlasti olema, kogenud
õpetajal võivad kirjapanekud konspektiivse
mad olla. Sellelt, kuidas õpetajatöös resultaati
hinnata,

kas

kriteeriumiks

peaksid

olema

õpilaste teadmised või loovinimesed, kandus
jutt õpilaste hindamisele.
Leiti, et õpetajal tuleks hakata kujunda
ma hinnangulise tegevuse oskust. Tegevõpe
tajate väidetest nähtus, et temaatilise hin
damise võimalust ei tunta, see on meie kooli
praktikas võõras, suur osa õpetajatest ei
tööta loominguliselt, nende tegevust on tar
vis suunata ja neile abi anda. Tänapäeva

esitajaks peab olema eeskätt kooli juhtkond.

Kuidas õpetajate loovust edendada, kellest
see sõltub ja mida teha annab?

M. Dudkin: Me rääkisime vabadusest ja mittereglementeerimisest õpetaja-metoodikute ja
vanemõpetajate tasemel. Et aga paljud õpi
lased ei ole õpetajatega rahul, tuleb eeldada,
et enamik õpetajaid ei ole loovad. Kuidas
neile läheneda ja neid õpetada?
A. Rosental: Koolis on loomingulise õhkkon
na eelduseks juhtkonna kompetentsus igas
asjas: juhtkonna liige kui pedagoog, kui juh
tiin is teooria tundja, kui organisaator. Ainult
kompetentne juht saab ära kasutada koolis
olemasolevat potentsiaali ja kasvatada, keda
vaja, olgu siis noort või juba staažikat kol
leegi. Minu arvates läheb noor võimekas õpe
taja koolist ära siis, kui seal puudub loomin
guline õhkkond. Selle peab looma kooli juht
kond aktiivi, õpetaja-metoodikute ja vanem
õpetajate abiga, tähendab koos selle potent
siaaliga, mis koolis olemas. Kooli kontrollides
saab ülevaate, kas seal loominguline õhkkond
on või mitte. Kui seda ei ole, saab põhjused
selgitada ja anda soovitusi, mida ette võtta.
Näiteks palju on räägitud sellest, et kooli
juhtkond analüüsib külastatud tunde halvasti.
Tähendab tunni- ja ainemetoodika tundmine
on ebapiisav.
Õpetaja loomingulise töö takistustest esi
kohal on aine (mitte)tundmine. Sellest alga
vadki hädad. Ta ei tunne end tunnis vabalt,
ei julge endale lubada suhtlemist lastega,
kardab, kui aega üle jääb, ei tunneta aine
õpetamisel järgmiste aastate perspektiivi, ei
oska oma aine kasvatusvõimalusi ära kasu
tada.
Kerkis küsimus, kas õpetajaskonda ja koo
lijuhte

on

võimalik

häälestada

suuremale

loomingulisusele. Missugused oleksid reaal
sed võimalused midagi ära teha? Arvati, et
mammutkoolides on see raskem.

A. Rosental: Meil on ka mammutkoole loo
minguliselt töötavate juhtidega, kes on isik
sused õppetegevuses või tugevad majandus
mehed. Koolidirektor peab endas samuti loo
mingulisust arendama.
L. Simson: õpetajate kreatiivsuse tõstmiseks
on programme, kus loovus on tehtud kasva
tuseesmärgiks. Neis on ette nähtud avameelne
suhtlemine, ainetevahelised kontaktid, kus
näiteks emakeeleõpetajad lävivad matemaa
tikutega ega koondu omaette isoleeritud rüh
ma. Rõhutan veel kord, kokkusaamised ja
avameelsus suhtlemisel on põhikomponente
loovuse arendamisel. Pole oluline, et direktor
oleks eestvedaja, kuid ta peab loovust soo
dustama. Loovusprogrammides on olulisel ko
hal oma meetodite teistele tutvustamine. Sel
list avatust on tänapäevakoolis vähe. Seda

omakorda soodustab nähtavasti kabinetsüsteem.
T. Velström: õpetaja ei õpi ka õpilasi tund
ma. See saab toimuda teiste aineõpetajate
kaudu, nii nagu see oli endises õpetajate
toas. Praegu näeb õpetaja õpilast ühekülg
selt kui oma aine äraõppijat. Teised liinid
jäävad puutumata.

A. Loovili: Kooli juhtkond peaks õpetaja
vigade puhul taktitundelisemalt käituma,
sõbralikum olema.

Avaldatakse kahtlust, kas õpetaja läheb oma

selles suunas ka häälestatakse.

õnnestumistest valjuhäälselt rääkima. Sage

sustel on tulevikus loomingulise õhkkonna ja

damini ta kurdab oma ebaõnnestumisi, aga

selle soodustamise peale palju mõeldud. Kur

ka teiste negatiivne kogemus õpetab, ja kui

sused hakkavad praegustest erinema. Õpe

das veel.

A. Rosental: õpetajate tuba probleemi ei
lahenda, seal ei pruugi tekkida avameelset
suhtlemist, teiste toetuse tunnet. Võin tuua
näite, kus noor õpetaja oma murega distsip
liini loomisel üksi jäeti. Keegi ei vaevunud
talle nõu andma.
L. Simson: õpetajate tuba võib olla ka konf
liktide kohaks. Loomingulise õhkkonna loo
misel saab välja pakkuda veel niisuguse või
maluse: kooli klassijuhatajate probleemgrupid.
A. Rosental: Koolireformis asetatakse eriti
suurt rõhku klassijuhatajale kui oma klassi
puutuvate küsimuste koordineerijale. Ta jäl
gib aineõpetajate tööd, aitab neid õpilasi
tundma õppida jpm. Tema on klassi peamine
kasvataja. Uks probleemi lahendus on klassi
juhataja rolli avardamises mikrokollektiivi
organiseerimisel.
K. Metsma: Olen 5-aastase staažiga õpeta
jaid küsitlenud, nad peavad kõige suuremaks
mureks suhtlemist vanemate kolleegidega.
Vanemad suhtuvad sageli tõrjuvalt, suru
vad noorte omaalgatuse maha, neile ei anta
hääleõigust. Eks see ole ka loovuse surma
mine. Viiel aastal tehtud ankeetküsitlus näi
tab, et noorte õpetajate tundides käiakse kord
või kaks aastas. Seega ei tea juhtkond alga
jast praktiliselt midagi ega oska teda ka suu
nata. Noori õpetajaid kiidetakse harva ja
negatiivne hoiak kooli suhtes pole haruldus.
Parem on see neil, keda staažikad kolleegid
hästi vastu võtsid. Kui nii ükskõikselt suh
tuda õpetajate uude põlvkonda, kust me süs
head järelkasvu saame? Neid tuleb kooli sein
te vahel kasvatada. Arvan, et nimetustega
õpetajate kohus on aidata noori õigele teele,
õ. Mägi: On tarvis, et noor õpetaja ise tahaks
läbi lüüa, kohusetunne ja tahtmine peaks
olema. Kui oled kord selle ala valinud ja
leidnud, et süda sellega seotud, siis ei saa
kooli jätta. Sellega on kohe paljud problee
mid lahendatud.
A. Rosental: Koolireformi põhisuunad, mis
näevad ette uusi juhtimismeetodeid, on loo
vuse arendamisega täiesti kooskõlas.
T. Velström: Käskudega loovust ei edenda,
on tarvis luua mikrokliima. Kool läheb loo
vamaks, kui stressiseisundist lahti saaks.
Pingete maandamise oskus on loovuse juu
res väga oluline.

Leiti, et kooli sobib põhimõte «kiida kõi
kide ees, laida nelja silma all», kuid paras
pinge peab jääma. Juhtkond suudab loovuse
edendamisel paljugi ära teha. Koolijuhtide
täiendusteaduskonnas

kursustel

olles

neid

VÕT-i kur

taja ülesanne on aga leida aeg, et õpilast
juba

tunnis õpetada mõtlema, alternatiive

nägema, neid kasutama.

M. Dudkin: Oleme mõelnud järgmisest viis
aastakust vabastada õpetaj ad-metoodikud
etapikursustest ja moodustada neist eraldi
grupid. Need hakkaksid koos käima näiteks
igal aastal nädal aega. õpetaj a-metoodikute
abiga püüaksime leida lahendust paljudele
küsimustele. Nad saaksid aidata õpetajas
konda harida ja kasvatada oma kogemuste
najal, kasutaksime nende potentsiaali loen
gutel ja ajakirjanduses esinemiseks.
Kursuste programme koostades oleme
püüdnud leida aktiivseid töövorme. Loengute
osakaal väheneb, suureneb seminaride, prak
tikumide, diskussioonide ja dispuutide oma.
Suhtlemistreeningu viime II etapist I etappi,
õpetamaks õpetajat kiiremini suhtlema.
Pakume välja ka fakultatiivõppuse. Lisaks
kohustuslikule programmile võib õpetaja va
lida vabatahtlikult mitmeid aineid. Kui meie
majandusbaas lubab, tahame anda õpetajale
valikuvõimaluse kahe-kolme programmi va
hel. See on tulevik.
A. Rosental: Kursustele saatmisel tuleks ar
vestada kontrollijate soovitusi: kui õpetaja
töös leitakse lüngad, suunatakse ta vastava
tele kursustele.
M. Dudkin: Eelräägitu kehtib õpetaja puhul,
kes täiendab end iseseisvalt. On aga ka neid,
kes ei taha meie poolt pakutuga tegelda. Sel
line õpetaja tuleb kursustele vastumeelselt.
Meil peab olema hea kontakt metoodikakabinettidega, neil omakorda koolide juhtkonda
dega teada saamaks, kas lubada õpetajal ise
valida programm või mitte, s. t. kas tegemist
on loovõpetajaga või sellisega, keda meie
peame suunama.
L. Simson: Õpetaja loomingulisuse üks eel
dusi on tema enesetäiendamine. Kui see on
huvitav, tuleb asjale kasuks. Kõik formaal
sed enesetäiendamise vormid ainult pärsivad
loovust. Kui kursustel on enesetäiendamine
huvitav, sunnib see nende probleemidega
tegelema ka kursustevahelisel perioodil.
A. Loovili: Enesetäiendamine on vajalik, aga
selle vorm vastuvõetamatu. Kõik peab ju
kirja panema. Kelle jaoks?
K. Metsma: I ja II etapi kursused tahame
teha kahenädalasteks, tähendab 2X2 näda
lat, sinna vahele kontrolltööd, kus õpetajal
on vaja demonstreerida oma loovust, mõtle-

,

mist, meisterlikkust. Need arutelud peaksid
õpetajat arendama.
Tekib

mõttevahetus selle

üle,

et

õpeta

jalt nõutakse liiga palju kirjatööd, kursuse
tööd nende hulgas. Ta saaks seda aega palju
loovamalt kasutada.

M. Dudkin: Kõlavad hääled, et kursuslane
peab palju kirjutama. Oleme vastu võtnud
otsuse, et õpetaja tuleb kursustele selle me
toodilise tööga, mis tal koolis parajasti poo
leli on, olenemata etapist (näiteks kasvatus
töö kursustele ainemetoodika alase kirjapa
nekuga). Seega ei pea ta liigset lisatööd te
gema.
T. Velström: Ei saa aru, miks vaieldakse
kursusetöödele vastu. Minu meelest on see
ideaalne lahendus, midagi analoogilist sel
lele, kui suudame lapsed referaatide kallal
tööle panna.
A. Rosental: Pole mõeldav, et õpetaja ei
tunne teooria tänapäeva taset, seda, mis en
nast juba praktikas õigustanud. Selleks just
iseseisev töö mõeldud ongi.

Lõpuks avaldasid vestlusringis
mõtteid, mida veel toonitada.
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osalejad

V. Tuisk: Oli juttu, et ülepaisutatud õppe
programmide puhul paistab õpetaja loovus
liigne. Siin just loovus ilmnebki, teha seda,
mis vaja: õpetada ära tingimata oluline, välja
jätta või tutvustavalt käsitleda ebaolulist.
Matemaatikas on tõepoolest teemasid, mida
kunagi vaja ei tule. Sama on õpetajate me
toodilise tööga; kirjutada tuleb seda, mis va
jalik. Mittevajalikku ju keegi ei nõuagi,
õ. Mägi: Töösse loov lähenemine tähendab,
et tead täpselt, mida õpetada, mida mitte,
et õpetajal oleks julgust seda teha.
A. Loovili: õpilased tuleb viia sinnamaale, et
nad oskavad iseseisvalt oma mõtetega välja
tulla, neid tänapäevaga siduda. Kes selle saa
vutab, pole õpetajana asjatult elanud.
T. Velström: Oskuslik kontroll võib loovust
kas pidurdada või edendada. Loovuse küsi
mustes tuleb endale kõigepealt teooria sel
geks teha, siit kasvavad välja lähemad prak
tilised ja kaugemad eesmärgid. On tarvis suu
remat usaldust mitte ainult tasandil õpetaja—
õpilane, vaid ka kooli juhtkond — õpetaja,
koolijuhtkond ja haridusosakond. Riskivõimalust võiks õpetajal suurendada, seda on
koolielus igal sammul vaja.
K. Metsma: Täna kritiseeriti juhendeid ja
reglementeerin! ist. Koolis on igasuguseid
õpetajaid, juhendid on mõeldud kõigile. Kui
näiteks ei oleks tingimust 5 hinde kohta vee
randis, siis mõnel õpetajal poleks neid üldse.
Heas koolis peetakse kinni ühtsetest nõue
test, igal heal õpetajal on oma nõuete süs
teem.

VESTLUSRING
M. Dudkin: Näib, et kursusetöödest ei saada
õigesti aru. Need tehakse teemal, mis rajoo
nile antud, kool valib alasuuna ning oma
probleemid, millega õpetajad hakkavad tege
lema. õpetaja proovib praktikas järele, kirja
paneb ainult üldistuse, liigset pole tarvis.
Mõni õpetaja parema meelega muidugi üldse
enesetäiendamisega ei tegeleks. See aga ei käi
loovusega kokku.
L. Simson: Jõudsime ühiselt selleni, et loo
vus tuleks muuta kasvatuseesmärgiks nii
laste kui ka praeguste tegevõpetajate puhul.
Peame mõtlema, kuidas seda olemasolevates
tingimustes paremini teha.
A. Rosental: Et õpetajal oleks julgust mõnd
lõiku õpetamata jätta, peab ta kõigepealt
tundma ainet ja programme. See on prog
rammi mittetundmine, kui õpetaja ei tea,
mis on põhivara, annab kodutööks paragrah
vid algusest lõpuni, eristamata seal olulist.
Õpetaja ootab usaldust, kuid see peab olema
ära teenitud. Loominguline õhkkond koolis
sõltub eeskätt direktorist ja tema asetäitja
test. Sisekontroll olgu juhendav, abistav ja
suunav. Rõhutan veel kord seda, millest algu
ses rääkisime: ilmselt on meie õpetajas tar
vis kujundada paindlikkust, paindlikkust nii
hindamises, õpetamises kui ka kõiges muus
õpetajatööga seonduvas. Ärgem- unustagem:
iga õpetaja on kasvataja, kes kasvatab nii
ainetunnis kui ka klassijuhatajana ja nimelt
kasvatajatöö, õpilaste kommunistlik kasva
tus eeldab loomingulisust.

VESTLUSRING

UURIMUSI, ÜLDISTUSI

Kooli
raamatukogu
kutsesuunitlustöös
HELVE ROOSAAR,
Vasalemma 8-kl. kooli õpetaja,
ENSV teeneline õpetaja

1. Kutsesuunitluse eesmärk

öeldakse, et elukutsevalik on raskeim eksam,
sest korduseksami tegemine tähendab juba
ebaõnnestumist elus. Et aidata noortel leida
see ainuõige, neile sobiv elukutse, on kooli
töötajate ees avar tegevusväli.
Kooliraamatukogu otsesed kohustused on:
kutsesuunitlusteemaliste kirjutiste bibliogra
feerimine, kirjanduse soovitusnimestike täien
damine kutsesuunitlusalaste väljaannetega,
raamatunäituste korraldamine, teatmike jt.
selleteemaliste trükiste kogumine, säilitamine
ning tutvustamine.
Kuidas on võimalik ja kuidas on tehtud
kutsesuunitlustööd Vasalemma 8-kl. kooli
raamatukogus, sellest alljärgnevalt.
Väikeses 8-klassilises maakoolis, kus puu
dub koosseisuline raamatukogutöötaja, kuid
ruumid, raamatud, entusiasm on olemas, on
raamatusõprade ringi abiga juba aastaid
aidatud tõhusalt kaasa kutsesuunitlusele.

2. Kutsesuunitluse eri aspektid

2.1. Filosoofiline aspekt
Õpilasel on konstitutsiooniline õigus valida
mis tahes elukutse, kuid ühiskonna liikmena
sõltub tema valik ka ühiskonna vajadusest,
samal ajal arvesse võttes õpilase isiklikke
eeldusi ja võimeid.
Õpilastele on vaja anda täielik ülevaade
elukutsetest üldse, õpetada tundma kutsete
maailma. On kasulik teada, et olemasolevast
35 550 elukutsest on rahvusvahelise standardklassifikatsiooni järgi jaotatud elukutsed 12

põhigruppi, mis omakorda jagunevad 73 gru
piks, kuhu kuulub 201 alagruppi (7).
Põhigruppide jaotus on raamatukogus väl
ja pandud õpilaste valmistatud skeemina:
Akadeemilised, tehnikaalased ja neile lähe
daste alade töötajad. Administratiiv- ja juhti
vad töötajad. Kantseleitöötajad. Kaubandus
töötajad. Põllumajandus-, metsamajandustöötajad, kalurid, kütid. Kaevurid, kivimurrutöötajad. Transpordi- ja kommunikatsiooni töötajad. Tööstus-, tootmistöölised. Teenin
dus-, spordi- ja kultuuriala töötajad. Töötajad,
kes on eespool klassifitseerimata. Sõjaväela
sed.
Järgmine väljapanek iseloomustab kutsete
gruppe lähemalt. On vaja kindlasti arvestada
nõudeid, mida üks või teine kutseala inimesele
esitab (võimed, teadmised, oskused, vilumu
sed ja tahtelis-moraalsed omadused).
Missugune on kutsete iseloomustus, töö or
ganisatoorne külg, kutse tööolud, teave, mida
kutse tegijalt nõuab, sellele annavad vastuse
elukutsete mapid. Need on valminud aastate
jooksul õpetajate ja õpilaste abiga. Õpilastele
on välja pandud tutvumiseks järgmised ma
pid: Kaubandustöötaja. Põllumajanduse meh
haniseerimine. Zootehnika, veterinaaria. Kar
jabrigadir. Veterinaarvelsker. Agronoomia.
Raamatupidaja. Ehitaja-insener, müürsepp,
maaler, viimistleja. Meremehe elukutse. Raa
matukogunduslikud erialad. Pedagoogilised
erialad.
Järgmise astmena on koostatud kartoteek
elukutsetest, jällegi õpilaste abiga, kus on
välja toodud nõuded kutse omandajale (os
kused, võimed).
Kuna koolide informatsioon võib muutuda
a as tati, on kasutusel nn. väike kartoteek koo
lide kaupa, mis on koostatud ajalehtede kuulutusinfost.
Selliselt oleme püüdnud elukutset tutvus
tada astmete viisi (skeem, stend, mapid, suur
ja väike kartoteek). Kõige selle juures on abiks
olnud õpilased ise, kõige enam 8. klassist.
Õpilastele meeldivad loomingulised elu
kutsed: näitleja, laulja, kunstnik, kirjanik.
Kuid loominguline ei ole töö üksnes neil eri
aladel. On kadumas vastuolud vaimse ja keha
lise töö vahel. Ennustatakse, et aastal 2000
ei eksisteerigi enam mitteloomingulist tööd.
Meie ühiskond vajab tublisid tööinimesi. Iga
töö sisaldab loominguvõimalusi.
2.2. Sotsiaal-majanduslik aspekt
Sotsiaalmajanduslik aspekt kutsesuunitluses
on seotud selgitustööga, mille sisuks on rah
vamajanduses hädavajalike erialade detailsem
tutvustamine. Ühiskonna iga liikme võime
te optimaalne kasutamine tähendab eel
kõige seda, et noor inimene valiks endale
just sellise töö, mis vastaks tema enda
individuaalsetele iseärasustele kui ka rahva
majanduse vajadustele.
Noortele tuleb luua ettekujutus meie ühis
konna sotsiaal-majanduslikust arengust, selle

seaduspärasustest ning antud viisaastakul
rahvamajanduse ees seisvatest esmaülesanne
test. Teadus- ja tehnikarevolutsiooni tõttu
väheneb järjest inimeste osakaal, kes otseselt
toodavad materiaalseid väärtusi.
Otstarbekas on tutvustada kohalikku töös
tust, vanemate elualasid nende täpsemas
liigituses.
Kooli raamatukogus on meil välja pandud
plakat «Harju rajooni tööjõuvajadused*.
Lähema ülevaate juhtimisstruktuurist ja eri
aladest meie šeffmajandites annavad skeemid
Vasalemma sovhoosist ja Paekivitoodete Teha
se Padise tsehhist, mis asub Vasalemmas.
Tavaks on saanud 8. klassi ekskursioon teha
sesse, tutvumine sealse tootmise, elukutsete,
argipäevaga. Et ekskursioon oleks tulemus
rikkam, olen koostanud klassijuhatajatele
isiklikult läbiproovitud 4-tunnise tsükli teha
sega tutvumiseks.
2.3. Psühhof üsioloogiline aspekt
Psühhofüsioloogiale aspekt kutsesuunitluses
on üks olulisemaid. Siia kuuluvad kutse oman
daja närvisüsteemi tüüp, temperament, hääle
paelte omadused, värvide eristamisvõime jpm.
õpilastele oleme selgitanud, et huvist, ar
mastusest kutse vastu ja harjutamisest on
vähe, elukutsetel on oma nõuded. Head näge
mist vajavad lendur ja meremees, aga ka
õmbleja, müüja jt. Kõrgehituse montöör ei
tohi karta kõrgust, tal peab olema korras
vestibulaaraparaat, mis tagab häirimatu
tasakaalutunde. Mõned tööalad koormavad
närvisüsteemi jne.
Tuleb arvestada ka inimeste suhtlemis
võimet. Inimesed jagunevad ekstravertseteks
ja introvertseteks. Kui esimestele sobivad
elukutsed, mis on vaheldusrikkad, võimalda
vad suhtlemist (müüja, arst, ajakirjanik), siis
introvertsed võivad palju kasu tuua korrekto
ritena, raamatupidajatena, teadustöötajatena.
Ebaõige valiku puhul tekib närvisüsteemi üle
koormatus, rahulolematuse tunne.
2.4. Meditsiiniline aspekt
Meditsiiniline aspekt kutsesuunitluses on tihe
dalt seotud eelmisega. Kirjandust, mis tutvus
tab elukutsetele esitatavaid meditsiinilisi nõu
deid, saab õpilastele tutvustada individuaal
selt. Defektidega õpilased on sageli hella tun
delised, kuid kinnistunud oma unistustesse.
Paljudel kutsealadel on vastunäidustatud
kogelemine, selgrookõverdus, rühivead.
Osa kutseid asetab teatud kehalistele oma
dustele erilise rõhu. Näiteks tugevaid käsi
on vaja puusepal, maalril, kingsepal. Sõrmede
paindlikkust, liigutuste täpsust nõuab masina
kirjutaja, raadiotehnika, kellassepa, peenmehhaaniku töö. Tugevad ja terved jalad
peavad olema põllutöölistel, ettekandjal, müü
jal. Mõnede inimeste nahk on väga tundlik
õlide, värvide, hapete jt. ainete suhtes.
Vastavat kirjandust oleme tutvustanud
ka lastevanematele.
2.5. Pedagoogiline aspekt
Pedagoogiline aspekt kutsesuunitluses või

maldab noortel end arendada valitud elukutse
jaoks. Mõningaid omadusi tuleb teadlikult
arendada või maha suruda. Selleks leiab näpu
näiteid enesekasvatusteemalisest kirjandusest,
mis annab tahte kasvatamise, mälu arenda
mise, liigutuste koordinatsiooni parandamise
oskusi.
õpilane peab õppima tunnetama kohustusi,
eriti ühiskondlikke kohustusi ja mõistma nen
de täitmise vajadust.
Noorte võimete tundmaõppimisel ja arenda
misel oleme silmas pidanud võimete struk
tuuri: a) üldised võimed (organiseerimise
omandamis- analüüsimis- ja sünteesivõimed),
b) spetsiaalsed võimed on eelduseks mingi
konkreetse alaga tegelemiseks (matemaatili
sed, muusikalised, sportlikud), c) võimed üksi
kute psüühiliste omadustena, millest sõltub
sobivus või mittesobivus mingiks konkreet
seks elukutseks (reageerimiskiirus, koordinat
sioon, liigutuste kiirus ja täpsus jm.).
Tuleb meeles pidada, et võimete arenda
mise põhitee on nende tegevusse rakendamine
ja et võimeid ei tohi ära segada huvide ja
kalduvustega.
2.6. Juriidiline aspekt
Kutsesuunitluse juriidiline aspekt on seotud
informatsiooniga edasiõppimise ja elukutse
omandamise kohta õiguslikust seisukohast
lähtudes. Noored ei kujuta täpselt ette, mis
sugused õigused ja kohustused seab nende
ette elukutse õppimine, õppeasutuse lõpeta
mine ja tööle suunamine, missugused soodus
tused näeb seadus ette töö kõrvalt õppijaile
jne.
Elukutse õige valik on seotud eneseteostuse
võimalustega. Mida avaramad on need võima
lused, seda meeldivamaks ja haaravamaks
kujuneb valitud töö.
Tänapäeva noortele ei tohi elukutsete tut
vustamisel luua romantilist oreooli. On vaja
fakte, reaalsust, tuua esile elukutse häid ja
halbu külgi, et valik ei tekitaks pettumusi.
Kui noor oskab juba koolieas eraldada täht
samat ja vajalikumat vähemtähtsast ja -vaja
likust, allutada huvid kohusetundele, kollek
tiivi vajadustele, siis on tal ka edasises elus
hõlpsam võita raskusi ja saavutada eesmärke.

3. Kooliraamatukogu kutsenõustamise võima
lusi

Kooliraamatukogu osa ei piirdu ainult orien
teerumise õpetamisega elukutsete avaras la
bürindis, kutsesuunitlusinfo andmisega, vaid
aitab õpilasel leida teed raamatu juurde üldse.
Lugemuse suunamine, eriliigilise kirjanduse
soovitamine on igakülgselt arenenud vaimselt
rikka inimese kasvatamise alus.
Raamatu kaudu saab õpilane kujutluspildi
täiuslikust inimesest, ta hakkab sügavamalt
mõistma head ja halba, hindama enesekasva

tust. Raamatukogutöö aitab kaasa, et kuju
neks rikaste vaimsete huvidega, kultuurilembene, kõlbeline nooruk. Kirjandus aitab kaasa,
et tundekultuur ei jääks maha tema intellek
tuaalsest koormast, et headus oleks inimesele
niisama omane kui mõtlemine. Headus peab
kujunema harjumuseks, on öelnud V. Suhhomlinski.
Heade raamatute lugemine, arutelud, huvi
tavate lõikude ümberjutustamine, tsitaatide
leidmine, episoodide analüüs vastavalt eale
kuulub samuti kooliraamatukogu tööorbiiti.
Häid mõtteid leidsid 5. kl. õpilased S. Ranna
maa «Kadrist» ja «Kasuemast». Oleme neid
kasutanud stendidel väljapanekutena, mappi
des jm. Võimalusi eakohasteks aruteludeks
annavad paljud kirjandusteosed (nt. V. Saare
«Lõokesed taeva all*, G. Gulia «Kastanist
maja» jt.).
Hädavajalik oleks õpilased juba eelnevalt
viia tulevase töökoha argipäevatingimustesse.
See on meil võimalik olnud kohalikes šeffmajandites Paekivitoodete Tehase Padise
tsehhis, kuid ekskursioonina, ja Vasalemma
sovhoosis põllumaj andusringi ning praktilise
tööga põllul kõplamisel, kartulivõtul, karjaskäimisel ja kuivatitööl. Ka tutvumiskäigud
lastevanemate töökohtadesse ja Tallinna toot
misettevõtetesse on andnud teavet. Kahjuks
ahistavad tõelist tööd, näiteks suvel meeldival
kutsealal, tööseadusandluse ranged piirid.
Ainult üksikud 7. ja 8. kl. õpilased saavad
rakenduse lasteaias, kaupluses, sidejaoskon
nas.
Ometi just praktilised kogemused sellel
eluperioodil saavad aluseks hilisemale elukutsevalikule. Tagasiside oleme saanud kirjan
ditega, mida säilitame samuti kutsenurgas.
Tõelisi tulemusi annab praktikas järeleproovitu, seepärast oleme õpetaja kutsetöö
tutvustamiseks kasutanud nn. aktiivipäeva
vormi, s. t. 8. kl. õpilased annavad õpetajate
päeval tunde õpetajate eest. Hiljem kirjuta
tud kirjandid «Esimesed õpetajatundmused»
on kutsesuunitlusnurgas tutvumiseks kõigile
huvitatuile. Lõike nendest kajastab ka kooli
seinaleht.
Kooliraamatukogu raamatusõprade ringi
kaudu saame anda praktilisi kogemusi ka
bibliograafi elukutse tutvustamiseks.
Kõik meie õpilased alates 6. klassist kuulu
vad raamatuühingusse, nooremad õpilased
raamatusõprade ringi noorterühma. Olen õpi
lastest raamatusõpradele andnud praktilist
tegevust raamatukogus laenutamisel, raama
tute ja õpikute parandamisel, ajakirjanduse
sorteerimisel, uute raamatute raamatukogu
likul kujundamisel jne. Praktilises töös kuju
nevad raamatukogu aktivistid. Mitmestki
neist on saanud kõrgharidusega raamatu
kogutöötajad. Kuna 8. kl. raamatusõprade
hoole all on kutsevalikunurk, võimaldub nende
suunamine elukutsetemaailma kõige rohkem.
Nende abiga korras tame kartoteeke ja mappe,
teeme uusi skeeme, uuendame väljapanekuid,

koostame ja viime läbi ankeetküsitlus!, teeme
katseid, koostame viktoriine ja küsimustikke.
Kutsesuunitlusnurk kooliraamatukogus on
nagu kutsesuunitlustöö keskus. Siia laekub
kõik uus, siit lähevad laiali niidid klassidesse,
ringidesse, iga õpilase juurde.
Kutsesuunitlusnurga riiulitel ja paaril sei
nal on õpilastele ja õpetajatele kõik vajalik
käepärast:
1. Kutsesuunitlusalane kirjandus.
2. Skeemid, tabelid: šeffmajandite juhtimis
skeemid, elukutsete omandamise võimalusi
ringitöö kaudu, Harju rajooni tööjõuvajadused, elukutserühmad ja elukutsed.
3. Stend «Kuhu minna õppima».
4. Kutse kirjeldus te perfokast infoga, mis
suguseid omadusi mingi eriala nõuab.
5. Koolide õppimistingimusi tutvustav perfokast (ajaleheväljalõiked, voldikud jm. info).
6. Elukutseid tutvustavad mapid (ehitaja,
raamatupidaja, agronoomi, pedagoogi jt. eri
alad).
7. TV ja ER kutsevalikusaadete infokalender.
8. Kirjandite kogu: «Minu ema (isa) töö»
lapsevanema fotoga 5. kl., «Ees on elukutsevalik» 8. kl. jt.
9. Mitmesugused mapid väljalõigetega aja
kirjandusest: a) «Harju rajooni töötulemused
ajakirjanduse veergudelt», b) «Abiks elu
kutsevalikul*, c) «Metoodilisi nõuandeid kut
sevalikul» jne.
Meie kooli raamatusõprade üks traditsioone
on 1. kuupäeva viktoriinid, millest võtab
osa kogu koolipere. Aastate jooksul on neid
olnud paljudel teemadel. Igal aastal vähemalt
üks kord ka elukutsevalikust.
Kui algklasside viktoriinides on mänguelement esikohal, näiteks tuntud elukutsetest
sõnakette moodustada, ühe tähega elukutseid
leida, lisada puuduvaid tähti või leida töö
vahendi juurde elukutse, siis aste-astmelt üles
anded mitmekesistuvad. Näiteks:
4.—5. kl. «Mida toodavad järgmiste elukutse
te esindajad?», «Määra kirjelduse järgi elu
kutse! », «Mõtle ja pane kirja! *, «Kes millega
tegeleb?».
6.—8. kl. elukutsekaartide paigutamine õigete
erialade ümbrikutesse, «Tunne meditsiinilisi
erialasid» jne.
8. kl. lisanduvad ülesanded teatmeteostega,
sõnaraamatutega.
Et olen ise ka aineõpetaja ja klassijuhataja,
olen lasknud 8. klassil koostada ning säilitan
kutsevalikunurgas praktilist laadi kirjutisi
teemal:
1. «õpilane iseloomustab ennast ise* (uude
kooli astumise avaldus, elulookirjeldus, iseloomustus-soovitus enda kohta).
2. «õpilane määrab oma võimeid»: kutse
valiku test, huvide kaart, küsimustik silma
ringist, salakirja lahendamine, kuulmis- ja
nägemismälu treenimine, vasaku ja parema
käe reageerimiskiirus jne.
Aastate pärast oleme säilitatud, materja
lile lisanud edasise arengutee: kas õpilane jät-

kas õpinguid valitud alal, kas töötab tingi
mustes ja kollektiivis, nagu koolipäevil ette
kujutas jne.
Endiste õpilaste edasist elukäiku peegeldab
omavalmistatud mapp «Meie lõpetajad oma
kutsetöös*, mille materjal on kogutud aja
kirjandusest.
Lisaks kutsevalikualane küsimustik elukut
se omandamise tee, praeguse töökoha heade,
halbade külgede, vajalike iseloomuomaduste
kohta ning praeguse töö kirjeldus. Lõpuks vas
tus küsimusele «Kas soovitad seda elu
kutset?».
Lastevanemate soovitused kutsevalikuks on
koondatud mappi «Lapsevanema abi kutse
nõustamisel».
Lastevanematele enesekasvatusliku kutsesuunitlusteemalise kirjanduse soovitamise
kaudu oleme tahtnud rõhutada kodu osa eluks
ettevalmistuses. Paljudel juhtudel lahkub
õpilane kodust juba pärast 8. klassi, viies
iseseisvasse ellu kaasa just kodused tõeks
pidamised.
Enne lõplikku valikut on suunajana kõrval
olnud õpetaja, klassijuhataja, lapsevanem, aga
ka kooli raamatukoguhoidja. Tema pärisosa on
olnud huvi äratamine, selle süvendamine, va
jalike nõuannete ja enesekasvatuse vajaduse
andmine, iseloomu ja psüühiliste iseärasuste
esialgne mõõtmine, kuni 8. kl. huvide ja kal
duvuste alusel õige elukutse üksikasjalise tut
vustamise ning edasiõppimisvõimaluste selgi
tamiseni.
Kooliraamatukogu tööd kutsesuunitluses
ei saa samastada kutsenõuandlaga, tema või
malustega.
Raamatukogu töö kaudu, olgu see nii mit
mekesine kui tahes, saab ikka ainult viia õpi
lase meeldivale elukutsele lähemale, anda kät
te suuna.
Et väheneks tööjõu voolavus, saavutataks
paremaid töötulemusi, et rahulolu valitud
elukutsega tooks kaasa tõsise huvi töö vastu,
loomingulise suhtumise, töövõimete kasvu
ja kõrge tööviljakuse, sellele üldrahvalikule
probleemile saab kaasa aidata koolides tehtav
kutsesuunitlustöö. Meie ühiskonnas ei ole olu
line see, kus ja millisel alal inimene töötab,
vaid see, kuidas ta töötab. Nende põhimõtete
viimist iga õpilaseni on meie kooli kollektiiv
püüdnud saavutada oma kutsesuunitlustöös.
Kirjandus
1. Eesti NSV üldhariduslike koolide kutseorientatsiooni juhend. Tallinn, 1977.
2. Kasvatustöö näidisprogramm üldharidus
koolidele. Tallinn, 1977.
3. Kõverjalg, A„ Soerd, J. Elukutse
valiku ees. Tallinn, 1969.
4. Kõverjalg, A., Soerd, J. Kutse
suunitlus ja kool. Tallinn, 1972.
5. Kõverjalg, A., Tilts, H. Nooruk
lõpetab kooli. Tallinn, 1972.
6. Raamatukogu ja kutssuunitlus. Koost.
S. Väljatagu. Tallinn, 1977.
iQ 7. Sukamägi, A. Kutsevaliku alused. Tai
sto linn, 1972.

õppeedukuse
muresid
sanatoorses
koolis
AINO OSTRAT,
ENSV Tervishoiuministeeriumi Epi
demioloogia, Mikrobioloogia ja Hü
gieeni Teadusliku Uurimise Insti
tuudi laste ja noorukite labori
nooremteadur
Käesoleva uurimuse ajendiks oli lastevane
mate, aga eeskätt eri koolide pedagoogide
suust paljude aastate vältel kuuldud arva
mus, nagu oleks sanatoorsetes koolides madal
õppeedukus, mistõttu sanatoorsest koolist
tulnud lapsega on üldhariduskoolis raske
töötada.
Selgitamaks, kas need arvamused peavad
paika, analüüsisime koos Keila-Joa Sanatoor
se Internaatkooli direktori asetäitja Helgi
Sema ja kauaaegse kooliarsti Linda Mässoga
Keila-Joa SIK-is õppivate õpilaste õppeedukust.
Uurimisalusteks võtsime 94 1982/83. ja
1983/84. õppeaastal esimest aastat Keila-Joa
SIK-is õppinud 2.—11. klassi õpilast, neist 47
õppisid koolis ka teist aastat (1983/84. õppe
aastal). Poisse oli 36, tütarlapsi 58. Teiseks
õppeaastaks sanatoorsesse kooli jäetute hul
gas oli poisse 16, tütarlapsi 31. Igal õpilasel
arvutasime keskmise õppeedukuse õppe
veerandite kaupa, samuti keskmise aasta
hinde. õppeedukuse arvutamisel jätsime välja
muusika-, töö- ja kunstiõpetuse ning kehalise
kasvatuse eest saadud hinded, need võivad
tõsta kunstlikult keskmist õppeedukust. Eda
sijõudmise tegeliku sisu määravad aga
reaal- ja humanitaarained. Jagasime lapsed
koolide järgi, kust nad tulid, kolme grup
pi: Tallinna, rajoonilinnade ja rajoonide kooli
dest tulnud lapsed. Tutvusime ka hinnetega,
mida nad olid saanud eespool mainitud kooli
des vahetult enne Keila-Joa Sanatoorsesse
Internaatkooli tulemist ja võrdlesime neid
õppeedukusega meie koolis,. Koos kooliarstiga
analüüsisime eelmise õppeaasta haiguspäevade hulka (enne sanatoorsesse kooli tulekut).
Kahjuks oli arsti saatekirjadel ainult haiglapäevade arv, haige laps aga puudub ka enne
ja pärast haiglas viibimist küllaltki palju.
Seega saime ainult kaudse ettekujutuse eel
misel õppeaastal puudutud päevade üldhulgast. Tundsime ka huvi, kas õpilane jäeti
pärast pikka puudumist enne sanatoorsesse
kooli suunamist klassikursust kordama ja
kuidas see peegeldus õppeedukuses. Võrdle
sime ka 26 reumahaige õpilase õppeedukust
3 õppeaasta vältel. Samuti huvitusime, kas eri
haigustega õpilaste õppeedukus erineb või

test haigustest, millede puhul töövõime on
pidevalt langenud. Sellised lapsed aga just
ongi sanatoorsete koolide õpilasteks.
Vaatleme uurimistulemusi. Kahe Keila-Joa
SIK-is veedetud õppeaasta vältel keskmine õp
peedukus oluliselt ei muutunud, võrreldes
õpilase mikrorajooni kooli näitudega. Jooni
selt 1 nähtub, et eri koolidest tulnud tütar
laste õppeedukus esimesel Keila-Joa SIK-is
viibitud õppeaastal ei erine. Teisel õppeaastal
aga õppis osa tütarlastest paremini. Poiste
puhul võisime täheldada, et mõnes grupis oli
mõlemal õppeaastal nihe paremusele. Hindele
«hea» õppivate laste protsent oli tütarlaste
hulgas suurem (joonis 2). Nihe rahuldavalt
heale hõlmas valdavalt tütarlapsi. (Märkus:
hindeks «hea» lugesime keskmist õppeedu
kusi 4,0—5,0 pallini.) Pedagoogilises pildis
on see aga tuntud olukord, et tütarlapsed on
üldjuhul hoolsamad õppurid, võrreldes oma
ealiste poistega. Et aga poiste õppeedukus
tegi paremusnihke, võime selle panna peda
googilise suunamise ja järelevalve arvele.

mitte. Kõigi eelmainitud uuringute tule
mused on ära toodud tabelites ja joonistel.
Olgu öeldud, et Keila-Joa SIK-is õpivad
peale reumahaigete ka reumaatiliste liigestehaigustega, kaasasündinud südameriketega,
infektsioos-allergilise südamelihase põletiku
järgse seisundiga ja funktsionaalsete südamening veresoonkonna häiretega lapsed.
Tahame siinkohal meelde tuletada, et sana
toorsed koolid on õppeasutused, kus õpivad
haiged lapsed, kellelt ei saagi oodata maksi
maalseid saavutusi õppetöös, sest eelnenud
haigusest tingitud sagedaste puudumiste tõt
tu on neil lastel paratamatult õppetöös suure
mad või väiksemad lüngad. Kuidas nad neid
tasandada suudavad, sõltub pedagoogidest
ning lapse tervisest sanatoorses koolis õppi
mise ajal, tema vaimsest töövõimest, kesken
dumisvõimest (niipalju, kui seda lubab
haigusprotsess). On teada, et igasugune hai
gestumus, ka lühiajaline, mõjub töövõimet
alandavalt veel pikka aega pärast parane
mist (isegi kuni 3 kuud), rääkimata kroonilis-

Joonis 1
Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli õpilaste keskmine õppeedukus sõltuvalt koolist, kust õpilane
tuli.
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Joonis 2
Keila-Joa Sanatoorse Internaatkooli õpilaste õppeedukuse võrdlus protsentides hinnetele
hea, rahuldav, halb (tulba sees olevad numbrid tähistavad õpilaste arvu).
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Mõnedel õpilastel langes õppeedukus teisel
õppeaastal. Tahaks aga lisada, et teiseks õppe
aastaks jäetakse sanatoorsesse kooli kooliarsti
soovitusel haigemad lapsed.
Klassikursust jäi kordama enne sanatoor
sesse kooli saatmist 9 õpilast 94-st. Neist

II
III
IV
teine õppeaasta

II Mil
A õppeveerand

5-1 paranes Keila-Joa SIK-is õppeedukus võr
reldes kodukooliga (tabel 1). Õppeedukus hal
venes esimesel internaatkooli aastal võrreldes
kodukooliga 5 õpilasel 94-st. 3 neist olid eel
misel õppeaastal viibinud kaua haiglaravil,
klassikursust ei olnud aga ükski neist kordama
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jäänud (tabel 1). Kuigi mõnede haiglate juures
on pedagoogid, kes õpetavad haigeid lapsi,
kui viimaste tervis on veidi paremaks läinud,
ei ole see küllaldane lünkade likvideerimiseks.

Ülejäänud 80 õpilast õppisid Keila-Joa SIKis praktiliselt samadele hinnetele, mis neil olid
kodukoolis, õppeedukus oli tütarlastel parem
kui poistel.

Tabel 1
KEILA-JOA SANATOORSES INTERNAATKOOLIS ÕPPIVATE LASTE KESKMINE
ÕPPEEDUKUS SÕLTUVALT SELLEST, KAS ÕPILANE JÄI KLASSIKURSUST
KORDAMA VÕI MITTE
Jrk.
nr.

i.
2.
3.

õpi
lane
U.
A.
M.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

A.
R.
J.
V.
L.

1.
2.
3.
4.
5.

P.
L.
V.
P.

T.

T.

Haiglapäevi Kas jäi Hinded
Keskmised hinded õppeveerandite kaupa
eelmisel
klassikodukoo
õppeaastal kursust lis
kordama
I
II
III
IV
A
21
III—IV õv.
andmed
puudu
160
121
75
115
~ 30
~ 30

ja
ja

2, 3
3, 4

4,2
4,2

3,8
4,4

4,0
4,2

4,0
4,0

4,0
4,2

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

3,
2,
3,
4
3,
2,
2,

—
4,2
4,5
4,1
4,4
2,9
4,3

3,8
4,4
4,3
4,1
4,4
3,1
4,3

4,0
4,2
4,3
3,7
3,6
3,1
3,8

4,0
4,6
4,4
4,1
4,2
3,1
4,1

3,9
4,3
4,4
4,0
4,1
3,0
4,1

111
35
14
44
andmed
puudu

ei
ei
ei
ei

4, 5
4
4
4, 5

3,8
3,5
3,6
3,4

3,8
3,9
3,3
3,8

3,7
3,7
3,3
4,2

3,7
3,7
3,3
4,0

3,8
3,7
3,4
3,8

ei

3

2,7

3,1

2,7

2,5

2,7

4, 5
3, 4
4, 5
4
3
3, 4

Tabel 2
ESIMEST AASTAT KEILA-JOA SANATOORSES INTERNAATKOOLIS
ÕPPIVATE LASTE KESKMINE ÕPPEEDUKUS SÕLTUVALT HAIGUSEST

Jrk.
nr.

Diagnoos

l.

Reuma

2.

Reumaatilised liigestehaigused
Funktsionaalsed südame
ja veresoonkonna häired
Infektsioos-allergilise
südamelihase põletiku
järgne seisund
Kaasasündinud südamerikked

3.
4.
5.

Analüüsides keskmist õppeedukust sõltu
valt haigusest (tabel 2) selgus, et halvemini
teistest õppisid ka südame ja veresoonkonna
funktsionaalsete häiretega õpilased. Siia
kuulusid põhiliselt puberteedieas vanemate
klasside õpilased, kelle süda jääb kasvust
maha ja südame-vereringe aparaat on muutu
nud väga labiilseks.
Reumahaigeid lapsi iseloomustab ajuveresoonte reumaatilise kahjustuse tagajärjel tek
kinud hali töövõime, suurenenud väsimus ja
keskendumise raskused, kuid reumahaige laps
on võimeline suure vaimse pingutuse hinnaga
küllaltki hästi õppima. Reumaatiliste liigestehaiguste puhul on esiplaanil liigeste ja sise
elundite kahjustus, vaimne töövõime kannatab
vähem. Infektsioos-allergilise südamelihase
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põletiku järgsed seisundid on suhteliselt lühi
ajalised haigused, võrreldes eelmainitutega
ja seetõttu kannatab ka õppetöö vähem.
Selleks et näha, kuidas mõjub pikemaaja
line sanatoorses koolis viibimine õppeeduku
sele ühtedel ja samadel lastel, võtsime vaat
luse alla 26 reumahaige õpilase õppeedukuse
kolme sanatoorses koolis viibitud õppeaasta
vältel. Nagu joonisel 3 näha, on keskmine
õppeedukus praktiliselt stabiilne, kuid vaadel
des eraldi poisse ja tütarlapsi võib öelda, et
õppeedukus teisel õppeaastal poistel veidi ala
neb ja tütarlastel paraneb.
Varasematel aastatel tehtud Keila-Joa SIKis ja Tallinna üldhariduskoolides õppivate
reumahaigete laste õppeedukuse võrdlus näi
tas, et sanatoorses koolis oli see mõnevõrra

parem, mis viitas õige režiimi ja ravi kasu
likkusele.
Joonis 3
26 reumahaige õpilase õppeedukuse dünaamika
kolme õppeaasta vältel.
•

tütarlapsed
keskmine

ÕPPETUND, ÕPPEKABINET

Kuidas hinnata
teatri- ja filmi
ainelisi loovtöid
ANNE NAHKUR,
PTÜI vanemteadur,
kandidaat

I II III IV A I II III IV A I II III IV A õppeveerandid

Millest siis selline arvamus, et sanatoor
setest koolidest kodukooli tulnud lapsed on
nõrga õppeedukusega? Ilmselt hakkavad
nad alles kodukoolis halvemini õppima, sest
haiguse tõttu kulub neil selleks teistest
rohkem aega. Sattudes kodus režiimivabasse
miljöösse, ei suuda nad oma aega õigesti
planeerida ja jäävad ajahätta, õige päevarežiimi ja kehalise koormuse puudumine
(sanatoorses koolis võimlevad kõik lapsed
vastavalt oma tervislikule seisundile) väsitab
haiget last rohkem kui tervet. Kroonilisi hai
gusi põdevad lapsed väsivad üldse kiiremini
ja neil on seetõttu eriti raske õppetöös esi
nevaid lünki likvideerida. Vaimne ülepinge
võib omakorda soodustada haiguse ägene
mist.
Eespool öeldut kokku võttes võime teha
järeldused:
1. õppeedukus sanatoorses internaatkoolis
sõltub sellest,
a) kui palju õpilane puudus eelmisel õppe
aastal haiguse tõttu koolist,
b) kas ta jäi enne sanatoorsesse internaatkooli
tulekut klassikursust kordama või mitte,
c) milline oli tema õppeedukus kodukoolis.
2. Iga õpilane jääb siiski oma individuaalse
õppimistaseme juurde, kui tal ei ole just väga
suuri lünki õppetöös.
3. Haigete laste tervisele ja ka õppeedukusele
on kasulikum, kui nad suunatakse õigeaeg
selt sanatoorsetesse koolidesse, kus neile on
tagatud õige ravi ja režiim.
Üldhariduskeskkooli õpetajail on klassis
suhteliselt ühtlasem lastekollektiiv, mistõttu
neil on lihtsam õpetamismetoodikat valida.
Sanatoorses koolis on küll klassis vähem õpi
lasi (senini veel 26), kuid õpetaja rolli teeb
keerukamaks see, et tal on raskem kõike
õpetatavat viia iga haige lapseni, sest lapsed
on tulnud eri koolidest ja erinevate haigus
tega. Seda kõike tuleb igal sammul arves
tada.
Sanatoorse kooli õpetaja tunneb töörõõmuni
jõudmise rasket teekonda paremini kui kol
leeg üldhariduskoolist.

pedagoogika

Käesolev artikkel on jätkuks ajakirja 1984. a.
11. ja 12. numbris alustatud teemale loov
töödest teatri- ja filmiõpetuses.
õpilaste teatri- ja filmitööde puhul on taot
luseks kujutlusliku aktiivsuse arendamine;
laste mõtete iseseisvus, elamuslikkus; teatrija filmimõistete oskuslik kasutamine ning
vastavate kunstide spetsiifika tunnetamine.
Rohkem kui üheski teises distsipliinis tugi
neb kirjandusõpetuses hindamine suuresti
õpetaja intuitsioonile. Igal kirjandusõpetajal
on tavaliselt välja kujunenud arvamus oma
õpilaste kirjanduslikust arengust, nende suh
tumisest kirjandusse, sellealustest huvisuundadest ning kalduvustest. Oma õpilasi hästi
tundval õpetajal ei teki probleeme suulise
vastuse hindamisel. Enamasti on olemas hin
damisjuhendid ka kirjalike tööde tarvis.
Teatri- ja filmiõpetust suunavas kirjandusprogrammis ei anta loovtöödele rangeid hindamisnorme, seletuskirjas on toodud vaid
üldjuhendavad sätted. Sellest mõningad ras
kused. Peab ju hinne ka siin olema objek
tiivne ja arvestama õpilaste tegelikku ette
valmistust, nende teadmisi, oskusi ja vilumusi,
et hindamisel oleks hariduslik ja kasvatuslik
mõte.
õpilaste loovtööde analüüsi ja neile hin
nangu andmist raskendab kõigepealt asjaolu,
et õpilaste teadmised ja oskused on väga eri
nevad. On neid, kes tulevad hästi toime kõi
gega; osale käib üle jõu peaaegu kõik ning
nende vahele jääb hulk keskpäraste võime
tega õpilasi. Kirjalike tööde hindamist komp
litseerib see, et lisaks kirjandusalastele (seal
hulgas teatri- ja filmiä lastele) teadmistele
tuleb arvesse ka teksti korrektsus ja õige
keelsus.
Loovtöödele pole õige läheneda ainult puht
pedagoogiliste
hindamiskriteeriumidega.
Tähtsam kui hinde arvuline väljendus on siin
õpetaja positiivne suhtumine õpilase loovasse
eneseväljendusse, tema pedagoogiline takt.
Teatri- ja filmitööde hindamisel peaks ar
vesse võtma järgmist: 1) kas töös on tunne
tatud teatri- ja filmikunsti spetsiifikat; 2) kas
töö on iseseisev ja isikupärane; 3) kas tööl on
esteetiline väljanägemine (kujutavad tööd).
Loovtöö nagu iga teisegi õpilastöö puhul ш, _g
kerkib küsimus erinevate tööliikide efektiiv-
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susest, nende arendavast ja kasvatavast toi
mest. Sellest johtuvalt oleme püüdnud kind
laks teha vastavate tööliikide väärtusaspekte
ning seeläbi leida nende võimalikult objek
tiivse hindamise kriteeriume. Töötasime välja
teatri- ja filmitööde analüüsiks 10-pallilise
skaala, mis koolipraktikas on kergesti taanda
tav hinnete arvulisele väljendamisele. Tööliigiti kujunesid välja järgmised kriteeriumid.
Dramatiseering
7—10 p. — dramaatilise alge leidmine lähtetekstis, selle arendamine draama vormivõtetega; kujutlusliku aktiivsuse väljendumine
remarkides; loominguline lähenemine; isiku
pärane stiil.
4—7 p. — esitatud nõuete mõnetine mitte
täitmine; kujutluspildid kahvatumad; dialoog
lähedane lähtetekstile; stiilivääratused.
1 — 4 p. — olulised puudujäägid draama
vormi arendamisel; lähteteksti ebaadekvaatne
mõistmine; häirivad väljendusvead.
Lavakujundus, kostüümikavandid
7 — 10 p. — töös on arvestatud lavalisuse
ja ajastupärasuse nõuet; ilmneb hea kujundamisoskus; uudne lahendus, loominguline lähe
nemine.
4 — 7 p. — lavalisuse ja ajastupärasuse
nõude ebatäielik arvestamine; "keskpärane
kujundamisoskus; vähem isikupärane lähene
mine.
1 — 4 p. — lavalisuse ja ajastupärasuse nõude
oluline mittearvestamine; puudulik kujunda
misoskus; isikupäratud tööd.
Teatrikava, teatriafišš, filmi reklaamplakat
7 — 10 p. — edastatud on obligatoorne
info; ilmneb kooskõla sisu ja vormi vahel; hea
kujundamisoskus; loominguline lähenemine.
4 — 7 p. — info ebatäielik edastamine; sisu
ja vormi vähene kooskõla; keskpärane kujun
damisoskus; vähene isikupära.
1 — 4 p. — info puudulikkus; ebakõla sisu
ja vormi vahel; puudulik kujundamisoskus;
isikupäratud tööd.
Teatrikiijand, filmikirjand
7 — 10 p. — mõtete iseseisvus; terviklik
kompositsioon; teatri- ja filmiterminoloogia
leidlik rakendamine; elamuslikkus ja isiku
pära.
4 — 7 p. — puudused töö ülesehituses, teatrija filmimõistete vähene kasutamine; trafa
retne väljendus; vähene isikupära.
1 — 4 p. — teatri- ja filmialase sõnavara
puudumine; väljendusvead;
isikupäratud
tööd.
Teatriretsensioon, filmiretsensioon
7 — 10 p. — esitatud väidete konkreetsus ja
argumenteeritus; mõtete iseseisvus; teatri- ja
filmimõistete õige kasutamine; elamuslikkus
ja isikupära.
4 — 7 p. — poolt- ja vastuarvamuste vähene
põhjendamine; teatri- ja filmiterminoloogia
väär kasutamine; vähene isikupära.
1 — 4 p — esitatud väidete põhjendamatus;
teatri- ja filmimõistete puudumine; trafa
retne väljendus; isikupäratud tööd.

Režiistsenaarium
7 — 10 p. — filmiliku alge leidmine lähtetekstist, selle arendamine režiistsenaariumi
vormivõtetega; kujutlusliku aktiivsuse väl
jendumine; loominguline lähenemine; isiku
pära.
4 — 7 p. — esitatud nõuete osaline täitmine;
kujutlused kahvatumad; kaadri sisu lähedane
lähtetekstile; stiilivääratused.
1 — 4 p. — olulised puudujäägid vormi
tundmises; lähteteksti ebaadekvaatne tõlgen
damine; isikupäratud tööd.
Stsenaariumi plaan
7 — 10 p. — filmiliku teema ja idee leidmine
ning selle vormikohane esitamine; loomingu
line lähenemine; isikupära.
4 — 7 p. — esitatud nõuete osaline täitmine;
trafaretne väljendus, vähene isikupära.
1 — 4 p. — esitatud nõuete oluline mitte
arvestamine; isikupäratud tööd.
Plaanide (üld-, kesk-, suurplaan) valik kir
janduslikule tekstile
7 — 10 p. — filmilike episoodide leidmine
lähtetekstist; eri plaanide põhjendatud kasu
tamine; isikupära väljendumine.
4 — 7 p. — puudused filmispetsiifika tund
mises; eri plaanide ebaotstarbekas kasuta
mine; vähene isikupära.
1 — 4 p. — filmilike episoodide mitteleidmine; eri plaanide põhjendamatu valik; isiku
päratud tööd.
Tõsielufilm*
7 — 10 p. — filmipärase teema valik, filmi
likkus; pildi ja teksti sünkroonsus; filmispetsiifiliste väljendusvahendite kasutamine; loo
minguline lähenemine; korrektne vormistus.
4 — 7 p. — esitatud nõuete mõnetine mitte
täitmine; vähene loominguline lähenemine;
puudused töö vormistamises.
1 — 4 p. — esitatud nõuete oluline arvestamatus; loomingulise lähenemise puudumine;
puudulik vormistus.
Mõistagi pole siin esitatud kriteeriumid
jäigaks normiks, sest erinev käsitlusviis tin
gib erinevaid hindamisnorme. Pakutud analüüsiaspektid on puhtsoovituslikud, nende ra
kendamisel tuleb õpetajal arvestada konk
reetse klassi ja iga õpilase individuaalseid
iseärasusi.
Numbriga hindamine ei suuda alati peegel
dada õpilase isikupära, tema arengut. See
pärast on otstarbekohane, eriti loovtööde pu
hul, kindlasti lisada õpetajapoolne kommen
taar, lühike retsensioon, milles põhjendatakse
hinnet ning vajaduse korral antakse ka prakti
lisi näpunäiteid edaspidiseks.
Loomulikult on õpilastööde peamine hin
daja õpetaja, kuid tähtsuseta pole ka kaas
õpilaste hinnang. Sotsiaalpsühholoogiast on
* Nimetatud tööliigi puhul tuleb õpilastel
otsida pildimaterjali (väljalõiked ajalehest
või ajakirjast, omatehtud fotod vms.) ja see
teemakohaselt organiserida, s. t. paigutada
kaadrid järjekorda (tähtis on ka eri plaanide
vaheldus) ja varustada tiitritega.

teada, et hinnangud on inimese käitumise
peamised reguleerijad, sotsiaalsete hoiakute
kujundajad. Iga hinnangu mõju sõltub suures
ti sellest, kuidas õpilane ja tema klassikaas
lased selle vastu võtavad. Tundub, et juba
keskastme õpilastele on vastava juhendamise
korral jõukohane retsenseerida • -kaasõpilase
tööd, olgu see siis esinemine dialoogis, draamakatkendis või teatri- ja filmcaineline loov(kujutav) töö.

(30. lk. järg.)

Matemaatika
Õppevahendid
6-aastaste
laste
klassis
ENDEL NOOR,
PTÜI sektorijuhataja
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2. K e r a, S. Õpilaste kasvatatuse analüüsi või
malusi. — «Nõukogude Kool», 1983, nr. 9, lk.
16—19.
3. L i i m e t s, H. Iseregulatsioonilt eneseregu
latsioonile. — «Nõukogude Kool», 1983, nr. 11,
lk. 18—20.
4. Tuulik, M. Katse mõõta algklassiõpilaste
suhtumist kaaslastesse, töösse ja iseendasse. —
«Nõukogude Kool», 1984, nr. 9, lk. 34—37.
5. Монахов В. H. Изучение эффективности
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Kirjandus
1. Hoppe, F. Über Erfolg und Mifierfolg. —
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Ed. by. Zytowsky D. G. N. Y., 1968, p.
221 — 229.
3. Дубровина И. В., Круглов Б. С.
Психология в реализации комплексных
целевых программ. — «Вопросы психоло
гии», 1984, № 6, с. 53—59.
4. Maryn В. С. Оценки и самооценки
в структуре индивидуальности. — В сб.:
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личности (Советско-Финский симпозиум).
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И. Самосознание
личности. — В кн.: Теоретические проблемы
психологии личности. М., «Наука», 1974,
с. 209—225.

Käesoleva artikliga jätkame 6-aastaste laste
klassi matemaatika õpetamise metoodikasüsteemi (MS) tutvustamist. Eelmistes kirjutis
tes andsime põgusa ülevaate aine õpetamise
teoreetilistest alustest (1; 2) ning eesmärki
dest ja sisust (3), järgnevas võtame vaatluse
alla MS neljanda komponendi — õppevahen
did.
Õppevahendite all mõeldakse kõikvõimalik
ke objekte ja mudeleid, mis täielikult või
osaliselt asendavad õpetatavaid mõisteid või
annavad informatsiooni õpetamise sisust,
sealhulgas ka protsessuaalsetest toimingu
test (6). Õppevahenditel on matemaatika
õpetamise MS-is täita mitmeid olulisi funkt
sioone. Aine sisu (mõistete, oskuste, vilumus
te, toimingute) vahendamise kõrval tuleb
õppevahendeil edastada ka kasvatuslikke ja
esteetilisi hoiakuid, õppeprotsessi näitlikus
tada, esitada aine õpilastele arusaadavas ja
jõukohases vormis jne. Seetõttu on õppeva
hendid väga tihedalt seotud MS-i teiste kom
ponentidega, hagu õppemeetodid ja -vormid.
Nende valik mõjutab oluliselt õpetaja ja õpi
laste vastastikuseid toiminguid.
6-aastaste laste klassi matemaatika õppe
vahendite komplekt (õppe-metoodiline komp
lekt), mille on kinnitanud ENSV Haridusmi
nisteerium, koosneb järgmistest osadest:
1) tööraamatud (1. ja 2. osa); 2) didaktiliste
vahendite komplektid («Geomeetrilised kujun
did», «Värvilised pulgad», «Aukudega arvu
tuskaardid»); 3) näit- ja demonstratsioonvahendid (aplikatsioonid, arvu- ja asendajakaardid, matemaatilised sümbolid, diapositiivid/lüümikud jms.) ning jaotusvara laste
iseseisva ja individualiseeritud töö korralda
miseks; 4) metoodilised juhendmaterjalid
õpetajale.
Järgnevas kirjeldame põhjalikumalt neid
õppevahendeid, mis on juba jõudnud või jõua
vad koolidesse ja lasteasutustesse uue õppe
aasta eel.
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1.
Matemaatika tööraamatud («Esimesedune, lasteaias ja algklassides kasutatavate
sammud matemaatikas», 1. ja 2. osa) ilmu mitmete mõtlemismängude looja).
vad 1985/86. õppeaastaks kirjastuse «Val
Meie 6-aastaste laste matemaatikaõpetusse
gus» väljaandel värvitrükis. Need on koosta
tõi õppevahendi «Geomeetrilised kujundid»
tud must-valges rotaprinttrükis katsemater
TPedI algõpetuse kateedri õppejõud Reet
jalide («Matemaatika aabits» ja «Matemaa
Ruga. Tema katsetuste põhjal on meie vaba
tika töövihik») alusel.
riigi tootmistingimustele kohaldatud õppeva
Traditsiooniliselt on olulisemad matemaati hendi kaks varianti, mis siiani on 6-aastaste
laste katseklaasides kasutatud, õppevahendi
ka õppevahendid olnud õpik ja töövihik.
Süstemaatilises ja võrdlemisi täielikus käsit juurde kuulub metoodiliselt kommenteeritud
harjutustik (5). Alates 1985/86. õppeaastast
luses esitatakse neis aine põhisisu. Et õpik
võetakse kasutusele õppevahendi «Geomeetri
on põhiliselt laste iseseisva töö vahend,
lised kujundid» kolmas variant, mis on val
6—7-aastastel lastel iseseisva töö oskused
mistatud Ungari RV-s toodetud komplekti
aga puuduvad või on alles kujunemisjärgus,
siis ei pidanud me vajalikuks traditsiooni eeskujul. See koosneb senisest väiksematest
list õppekirjanduse struktuuri säilitada: loo kujunditest, mis on valmistatud tugevast
(mittepainduvast) materjalist. Veidi on muu
busime matemaatikaõpikust tema tradit
tunud ka õppevahendi struktuur: senise nel
sioonilistes funktsioonides.
ja kujundi asemel on komplektis nüüd kolm
Õppekirjanduse katsetamine kinnitas, et
kujundit, senise kolme värvuse asemel aga
6-aastastele lastele vajaminev matemaatika neli värvust.
õppematerjal on põhiskeemide ja protsessuaal
õppevahendi «Geomeetrilised kujundid*
sete toimingute näol otstarbekas viia harju
viimati nimetatud variandi iga kujundit ise
tuste ja ülesannete juurde, mida lapsed õpe
loomustab neli tunnust: värvus (sinine, pu
taja juhitava kollektiivse või individuaalse
nane, kollane, valge), kuju (ring, kolmnurk,
töö käigus täidavad ja lahendavad. Õppe
nelinurk), suurus (suur, väike) ja pinnavorm
materjali seesuguse esitamise vormiks sobib
(auguta, auguga). Värvuse järgi võib kõiki
tööraamat, mis üheaegselt täidab nii õpiku
kujundeid seega jaotada (klassifitseerida)
kui ka töövihiku funktsioone. 6-aastaste laste
4 rühma, kuju järgi — 3, suuruse ja pinna
matemaatika tööraamat ei sisalda aga ainet
vormi järgi — kahte. Vähemalt ühe tunnuse
tervikuna. Seda kasutatakse koos mitmete
poolest erinevaid kujundeid on õppevahendi
didaktiliste vahenditega («Geomeetrilised ku
komplektis seega 48 (joonis 1).
jundid», «Värvilised pulgad»), mis olulise
osa ainest enda kanda võtavad.
Joonis 1
Tööraamatu kasutamist juhib õpetaja raa
matu iga lehekülje allosas antud kompleks
sete tegevuskäskude ja küsimuste järgi. Vii
mased avavad harjutuste ja ülesannete need
aspektid, mis õpetamise metoodilise kontsept
siooni järgi on kõige olulisemad. 6-aastaste
laste matemaatika tööraamatut kasutatakse
ainult õppetunnis.
Tööraamatu 1. osa sisaldab matemaatika
eelkursuse (nn. aabitsakursuse), milles taot
letakse: 1) suuruse-, asendi- ja ajatunnustel
põhinevate kujutluste täpsustamist; 2) süste
maatilise matemaatikakursuse õppimiseks
vajaminevate mõtlemisoperatsioonide (järjes
tamine, klassifitseerimine, samaväärsete hul
kade moodustamine, hulkade samaväärsuse
säilitamine, loendamine, mõõtmine jt.) aren
damist; 3) laste ettevalmistamist arvude,
arvudevaheliste seoste ja aritmeetiliste tehe
te (liitmine ja lahutamine) õppimiseks.
Tööraamatu 2. osa sisaldab matemaatika
traditsioonilise koolikursuse (arvu mõiste ku
jundamise, liitmise ja lahutamise) arvude
1 kuni 10 piires.2
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õppevahendil «Geomeetrilised kujundid»
on lapsi üldarendava funktsiooni (õpetada
vaatlema, tunnuseid eristama, võrdlema, ana
lüüsima, sünteesima jne.) kõrval veel spetsii
2.
Õppevahend «Geomeetrilised kujundid» filine, matemaatika õpetamise eesmärkidest
on matemaatika õppekomplekti teine kohus
tulenev funktsioon: kujundada ja arendada
tuslik element. Metoodikakirjanduses sai
järjestamise ja klassifitseerimise oskusi, aida
nimetatud õppevahend algselt tuntuks Dieta materialiseerida seose ja hulga mõisteid
nese loogilise bloki nime all (Z. P. Dienes —
ning realiseerida mitmeid matemaatika õpeta
Ungari päritoluga nimekas pedagoogikatead
mise kasvatuslikke ja didaktilisi taotlusi.

3.
õppevahend «Värvilised pulgad» on damisel: neist saab moodustada samaväär
samuti 6-aastaste laste matemaatika õppeseid hulki, nende abil saab hulki võrrelda
komplekti kohustuslik element. Värvilisi pul jne. Eriline koht on värvilistel pulkadel ar
ki ehk värvilisi arvutuspulki tuntakse mevude ja arvutama õpetuses: pulkade abil saab
toodikakirjanduses ka Guisenaire pulkade ni mitmel erineval viisil kujutada arvude koos
me all (G. Guisenaire — Belgia matemaatikatist, pulgad aitavad mõtestada kõiki algklas
pedagoog). Alates 1972. aastast on R. Ruga
sides õpitavaid aritmeetilisi tehteid (liitmist,
koostatud harjutuste ja ülesannete järgi (5)
lahutamist, korrutamist, jagamist). Laste
värvilisi pulki kasutatud 6-aastaste laste
mõtlemise arendamisel on suure tähtsusega
katselisel õpetamisel (vt. näit. 4). Meie vaba veel see, et pulkade abil saab arv värvuse
riigis valmistatud pulkade komplektid on
ja pikkuse kaudu ülekantud tähenduse, mis
müügil mänguasjakauplustes. Piiratud kogu tunduvalt rikastab arvude ja arvutamis
ses on Eesti NSV Haridusministeerium laste
õpetuse metoodilist ülesehitamist.
4.
õppevahendi «Aukudega arvutuskaar
aedu varustanud ka kvaliteetsemate plastdid» kasutamise lähtekohaks on värviliste
masspulkadega (valmistatud Ungari RV-s).
1985/86. õppeaastaks on neid vajalikus kogu
pulkade värvused, mis värviliste ratsurite
kaudu muutuvad arvude 1 kuni 10 asendases tellitud ka 6-aastaste laste klasside jaoks.
jaiks. õppevahendit kasutatakse peastarvu
õppevahend «Värvilised pulgad» koosneb
1 cm2 ristlõikega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja
tamise oskuste kujundamisel.
10 can pikkustest pulkadest, Komplektis on
Arvutuskaartide komplektis on 34 perfo60 pulka. Võrdse pikkusega pulki on 2 (10 cm)
kaartidest valmistatud kaarti, igaüht 10
kuni 20 (1 cm). Iga pulk sümboliseerib tema
tükki. Igale kaardile on trükitud 10 arvutuspikkusele vastavat arvu, erineva pikkusega
ülesannet (võrdust liitmisele ja lahutamisele),
kusjuures võrduse ühe komponendi kohale
pulgad on eri värvusega (joonis 2).
jäävad kaardi paremas servas perforeeringu
2 auku (joonis 3). Need hoiavad võrduses
Joonis 2
õppevahend «Värvilised pulgad»

Joonis 3
Aukudega arvutuskaart nr. 1
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vahetult järgneb). Värviliste pulkade komp
lekti saab seetõttu edukalt kasutada järjes
tamise ja klassifitseerimise operatsioonide
kujundamisel. Pulgad materialiseerivad aga
ka mitmeid toiminguid hulga mõiste kujun
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Pulkade värvuste valikul on kinni peetud
nn. sugulusvärvuste printsiibist, mille järgi
kõiki pulki saab jaotada 5 klassi: valgete
klass (pulk pikkusega 1); punaste klass, kus
pulkade pikkused avalduvad arvu 2 astme
tena (pulgad pikkustega 2, 4 ja 8); roheliste
klass, kus pulkade pikkused avalduvad arvu
3 kordsetena (pulgad pikkustega 3, 6 ja 9);
kollaste klass, kus pulkade pikkused avaldu
vad arvu 5 kordsetena (pulgad pikkustega
5 ja 10); mustade klass (pulk pikkusega 7).
Kerge on märgata, et värviliste pulkade
hulgal avaldub kaks ekvivalentsiseost (on
sama värvi ja on sama pikad) ja mitu eri
nevat järjestuse seost (on pikem kui, on
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puuduva (otsitava) arvu kohta (näit.: 2+1=
00, 6—2=00, 5=2+00, 3=8—00). Arvuta
mise ajal panevad lapsed sinna värvilise
ratsuri. Arvude ja värvuste skaala on põhi
mõtteliselt sama mis värviliste pulkade
komplektis. Kuna ratsurite komplektis on 2
sinist (hele- ja tumesinine) ning ainult 1 rohe
line ratsur, siis arv 3 tuleb asendada hele
sinise ratsutiga ning tumesinine ratsur jääb
tähistama ainult arvu 9.

õppevahendi komplekti kuuluvad veel ka
hes suuruses perfokaardid (K-5 ja K-6), mil
lest tuleb täiendavalt valmistada ratsurite
kassetid lastele ja vastuste kontrollribad õpe
tajale (joonis 4 ja 5).
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Joonis 4
Ratsurite kassett laste
le (valmistatud perfokaardist K-6).
Joonis 5
Arvutuskaardi nr. 1
kontrollriba (valmista
tud perfokaardist K-5).

KOOLIEELNE KdSI/dTUS
helesinine
punane

oranžid I
Lapsed töötavad arvutuskaartidega iseseis
valt.
Kirjandus
1. Noor, E. Arvu mõiste kujundamisest
6-aastaste laste klassis. — «Nõukogude Kool»,
1984, nr. 12, lk. 45—47.
2. Noor, E. 6-aastaste laste matemaatikakursuse baasmõisted. — «Nõukogude Kool»,
1985, nr. 1, lk. 41—44.
3. Noot, E. Matemaatika õpetamise ees
märgid ja sisu 6-aastaste laste klassis. —
«Nõukogude Kool», 1985, nr. 4, lk. 41—45.
4. Ruga, R. Didaktilise materjali kasuta
misest matemaatika õpetamisel 6-aastaste
laste eksperimentaalklassis. — «Nõukogude
Kool», 1973, nr. 12, lk. 995—998.
5. Ruga, R. Värvid, vormid ja sümbolid
algklasside matemaatikas. — 3., ümbert,
trükk. Tln. ENSV HM. 1982. 69 lk.
6. Средства обучения математике. Сборник
статей. Состав. А. М. Пышкало. М., «Педа
гогика», 1980. 208 с.

Eri ametkondade
koostööst koolieelse
kasvatuse
organiseerimisel
SIRJE ÕRUSTE,
Harju rajooni haridusosakonna
koolieelsete lasteasutuste metoodik

Koolieelikute kasvatuse ja hariduse korral
dust on tarvis parandada. Maast-madalast
vajaneb kasvatada neis kodumaa-armastust,
lugupidamist vanemate inimeste vastu, seltsi
mehelikkust ja kollektiivsustunne^ käitumiskultuuri ja ilumeelt ning arendada iga
lapse tunnetushuve ja -võimeid, iseseisvust,
organiseeritust ning distsipliini. Tuleb välja
töötada ja kehtestada lasteaedades laste õpe
tamise ja kasvatamise tüüpprogramm. Nii
on öeldud koolireformi põhisuundades. Vas
tavalt Eesti NSV majanduse ja sotsiaalse
arengu plaanile aastail 1985—1990 tuleb
põhiliselt rahuldada vajadus lasteasutuste
kohtade järele.
Tulenevalt NLKP Keskkomitee poolt hari
dusorganitele seatud ülesannetest on vaja
kasvatustöö probleemidele läheneda komp
leksselt. Uks eeldusi kindlustada' maakaadrile järelkasv on kõikide ametkondade, ma
jandite, asutuste ja ettevõtete ühine osavõtt
sirguva põlvkonna kasvatamisest ning õpe
tamisest. Äärmiselt vajalik on üldsuse laial
dane toetus.
Harju rajoonis töötab käesoleval ajal 62
koolieelset lasteasutust. Nendest 17 kuuluvad

haridussüsteemile, ülejäänud aga majanditele,
asutustele ja ettevõtetele, ühtekokku 10 eri
nevale süsteemile. Lastesõimi on 3, laste
aedu 11, lastepäevakodusid 46. Lisaks 1 mängurühm ja 1 lasteaed-algkool. Kohti on 6200
lapsele. 64 % asutustest paikneb lasteasu
tuseks projekteeritud hoonetes. Enamiku asu
tuste valdajaks rajoonis on Harju Rajooni
Agrotööstuskoondis.
Et plaanipäraselt ja koolireformi põhisuun
di arvestavalt arendada rajooni hariduselu,
sealhulgas ka koolieelset kasvatust, antakse
alates 1976. aastast rajoonis välja «Harju
rajooni hariduselu arendamise 5 aasta kompleksplaani». Plaani koostajaks oli varasema
tel aastatel hariduselu koordineeriv nõukogu.
Nüüd, järgides koolireformi, organiseeriti
nõukogu ümber ametkondadevaheliseks ha
ridusprobleemide koordineerimise komisjo
niks. Komisjoni juhatab täitevkomitee esimehe
asetäitja, liikmeteks on partei rajoonikomi
tee, täitevkomitee osakondade, ühiskondlike
organisatsioonide esindajad, need, kellest ole
neb hariduselu kompleksne arendamine ra
joonis.
Hetkel ongi komisjoni põhiülesanne uue
viisaastaku hariduselu arendamise kompleksplaani koostamine. Kompleksplaani põhi
osad on haridusasutuste võrgu väljaarenda
mise ja materiaalbaasi edasise täiustamise,
õppe- ja kommunistliku kasvatuse ning kaadritöö parandamise küsimused. Ülesannete la
hendamise käigust annab teavet iga uue õppe
aasta alguseks väljaantav brošüür.
Lisaks kompleksplaani väljatöötamisele
on haridusprobleemide koordineerimise ko
misjoni tööplaani võetud 6-aastaste laste koo
litulekut, õpilaste töökasvatust ja -õpetust,
kutsesuunitlust ning haridustöötajate töö- ja
olmetingimuste parandamist käsitlevad lõi
gud.
6-aastaste laste koolitulekuks vajalike tin
gimuste loomist rajooni koolides ja koolieel
setes lasteasutustes arutati käesoleva aasta
jaanuaris. Põhiettekannetega esinesid hari
dusosakonna koolieelsete lasteasutuste metoo
dik ning põllumajandustöötajate ametiühingu
rajoonikomitee esimees. Arutati läbi koolidele
šeff- ja baasettevõtete määramine.
Tulenevalt rajooni hariduselu arendamise
5 aasta kompleksplaanist koostatakse hari
dusosakonna aastaplaan. Ühe osa sellest moo
dustab koolieelse kasvatuse organiseerimine.
Nimetatud alalõik koosneb järgmistest osa
dest:
□ Möödunud õppeaasta kokkuvõtted ning
ülesanded uueks õppeaastaks.
□ Koolieelsete lasteasutuste võrgu arenda
mine.
□ Metoodiline töö eesti ja vene õppekeelega
koolieelsetes lasteasutustes.
□ Ülerajoonilised üritused, osavõtt vabariik
likest üritustest.
□ Inspekteerimise graafik.

□ Koolieelsete lasteasutuste metoodikute
tööjaotus.
Aastaplaan peab avama võimalused viisaas
taku kompleksplaani täitmiseks. Eduka töö
aga garanteerib kõikide rajooni asutuste ja
ettevõtete ühine huvi haridusprobleemide la
hendamise vastu. Et 2/з koolieelsetest laste
asutustest on ametkondliku alluvusega, peab
ilmnema selles töölõigus ennekõike ühine
hool.
Haridusosakonnas tegelevad lasteaedadega
2 koolieelsete lasteasutuste metoodikut, täi
tes ühtlasi ka inspektori tööülesandeid. Kui
koolieelsete lasteasutuste aineline varusta
mine on organiseeritud vahetult valdaja
ametkonna kaudu, siis õppe-kasvatustöö ja
metoodilise töö küsimustes on põhiline juhen
daja ja suunaja võrdselt kõikidele asutustele
haridusosakond. Ühistel alustel kõigile toi
mub metoodiline töö, õppeekskursioonide
korraldamine, üritustest osavõtt jne. Ka ra
jooni koolieelsete lasteasutuste sotsialistli
kust võistlusest võtavad kõik asutused osa
võrdsetel alustel. Rajooni koolieelsete laste
asutuste töötajad on harjunud sellega, et
mureküsimustes võib ka haridusosakonna
poole pöörduda, et kõverad lood on parem
rajoonisiseselt korda ajada.
Haridusosakond on võimaluste piires võt
nud enda kanda ka kohtade vahetamise eri
ametkondade lasteasutustes, seda nii oma
rajoonis kui ka Tallinna linnarajoonidega.
Milliste ametkondadega tuleb tegelda or
ganiseerimaks koolieelset kasvatust rajoonis?
Kuna suur hulk lasteasutusi kuulub ATKsüsteemi asutustele ja ettevõtetele, siis eel
kõige põllumeestega. Tänu sovhooside, kol
hooside ja põllumajandustehnika ettevõtete
juhtkondade mõistvale suhtumisele oleme
jõudnud selleni, et igal neist on olemas oma
koolieelne lasteasutus. Kus aga oli vajadus
suurema, kooperatiivsete vahendite arvel ehi
tatud lasteasutuste järele, seal tulid appi jäl
legi majandid. Nimetan Kuusalu lastepäeva
kodu, kus osanikeks on Kuusalu kolhoos,
Kuusalu Remonditehas ja Valkla Internaatkodu, ning Aruküla lastepäevakodu — osani
keks Aruküla kolhoos, tootmiskoondise «Kooperaator» Aruküla tsehh. X ja XI viisaas
takul oli üks ülesandeid arendada välja
vajalik lasteasutuste võrk. Kõrvuti sellega
aga tekkis vajadus ümber korraldada rajoonisisene metoodiline töö. Arvestades, et meie
rajoonil on raskusi ruumide saamisega ülerajooniliste seminaride tarvis Tallinnas ning
et rajoon oma pindalalt on küllaltki suur,
otsustasime vähendada ülerajooniliste nõu
pidamiste arvu ning tõhustada metoodilist
tööd kohtadel. Neid ümberkorraldusi ei saa
nud aga haridusosakond teha ilma ametkon
dadega kooskõlastamata. Meie taotlusi mõis
teti ning senini on igati kaasa aidatud metoodikapäevade korraldamisele. Need toimu
vad igal aastal novembris ja märtsis, osalevad

aiarühmade kasvatajad. Viisaastaku jooksul
on igal asutusel võimalus tutvustada oma
tööd regiooni teistele lasteasutustele. Kõiki
del osalevatel asutustel tuleb aga ette
kanda töökogemus. Tõsi, alati ei suhtuta ette
kannete koostamisse veel täie tõsidusega.
Juhtub, et mõni asutus jätab antud üles
ande täitmata. Selline pealiskaudsus mõjus
tab negatiivselt sotsialistliku võistluse tule
musi. Vastavalt sotsialistliku võistluse tule
mustele teeb haridusosakond ametkondadele
ettepanekuid töötajate moraalseks ja materi
aalseks stimuleerimiseks. Enamik amet;
kondi on meie ettepanekuid ka arvestanud.
Suurt elevust ja küllap ka kaksipidi aru
saamist põhjustas ilmselt kogu vabariigi
koolieelsete lasteasutuste hulgast baasasutuste määramine, nende töö suunamine. Har
ju rajooni majandite ja ettevõtete juhtkon
nad olid aga arusaajad ning nii töötavadki
meil vaimse kasvatuse baasina Ranna sov
hoosi lastepäevakodu, kehalise kasvatuse
baasina Loo lasteaed-algkool ning esteetilise
kasvatuse baasina S. M. Kirovi nim. näidis
kalurikolhoosi lastepäevakodu «Piilu pesa».
Tänada tuleb nende majandite juhte selle eest,
et kõrvuti pingeliste tootmisplaanidega täide
takse ka maa sotsiaalse arengu plaane. Juur
deehitiste käikuandmine parandas nii Taba
salu kui Haabneeme lastepäevakodude töö
tajate töötingimusi. Lool aga lahendati koha
likele vajadustele vastavalt algklasside laste
õpetamine. Käesoleval viisaastakul luuakse
baasasutustes nõuetekohane, spetsiifikale vas
tav materiaalbaas. XII viisaastakul suuna
me asutustes põhitähelepanu õppe-kasvatustööle nii, et evitataks kõik eesrindlik.
Ilma rajoonis paiknevate ettevõtete aktiivse
toetuse ja abita ei oleks meil toredaid laste
kaitsepäeva üritusi, õppeekskursioone, ühiseid
töövaatlusi, spordipäev! ja -pidusid. Oleme
neis ettevõtmistes püüdnud kaasa haarata
lapsevanemaid ja šeffe.
Et lapse lasteaiast kooli minek oleks valu
tum, on loodud tihedad sidemed oma piir
konna koolidega. Oleme seadnud eesmärgiks,
et iga kool peab juba varakult teadma ja
tundma oma piirkonna lasteasutuste töid
ja tegemisi. Paremaid tulemusi on saavu
tanud Kose, Kuusalu, Jüri keskkool ning Sausti, Aruküla, Aegviidu 8-klassiline, Loo,
Keila-Joa ja Keila algkool. Polütehnilise töö
õpetuse tundides on koolide õpilased valmis
tanud lasteasutustele vajalikke voolimispulki ja aluseid, nukumööblit ning -riideid,
aidanud remontida mänguasju ja õuevahendeid. Korraldatakse ühiseid mängupidusid ja
spordipäev!. Toimunud on ühised kontserdid
šeffmajandite töötajatele.
Kool ja lasteasutus ei saa täita oma üles
andeid ilma kodude aktiivse osalemiseta.
Et tihendada koolieelse lasteasutuse, kodu
ja kooli sidemeid, on rajoonis toimunud piir
kondlikke lastevanemate konverentse, seal
hulgas ka konverents «б-aastane laps koo

lis». Enamiku lasteasutuste ja koolide juu
res töötavad pedagoogilise rahvaülikooli
õppegrupid. Nende õppegruppide töö vajab
edaspidi täiustamist. Nii nagu ametkondlikud
asutused ootavad abi ja toetust oma ette
võttelt või asutuselt, vajavad toetust ka hari
dussüsteemi asutused. Viisaastaku kompleksplaanis on ära toodud täitevkomitee otsusega
kinnitatud šeffasutuste nimekiri. Kogu viis
aastaku jooksul jälgitakse haridusosakonna
poolt šeflusabi kulgu, kasutegurit. Seflusabi
lepingutes on üks punkte haridustöötajate
elamistingimuste parandamine. 58 % laste
asutuste töötajatest elab mugavustega kor
terites. Siin on abi osutanud jällegi kol
hoosid, sovhoosid, kohalikud nõukogud. Ras
kusi on aga Arukülas, Keilas, Harkus. Kui
töötajatel puuduvad korralikud korterid,
tõuseb kohe päevakorrale kaadripuudus.
Üldiselt on rajooni koolieelsete lasteasutuste
kaader püsiv. Maainimene on juba kord sel
line, et kui midagi on loodud oma kätega,
siis sellest niisama kergesti ei loobuta. Kena
des maakodudes on hea oma lastes kasvatada
armastust looduse, loomade ja inimese vastu.
Edasiõppimine pedagoogilistel aladel on ra
joonis popp. Tore on ka see, et pärast kõrg- või
keskeriõppeasutuse lõpetamist pöördutakse
üha sagedamini tagasi kodumajandi kooli
või lasteasutusse. Pole saladus, et Harjusse
tahetakse linnastki tulla. Kaasa aitavad sel
lele muidugi asukoht, tihe koolieelsete laste
asutuste ja koolide võrk.
Koolieelse kasvatuse organiseerimisel tuleb
nii suures rajoonis, nagu seda on Harju, koos
tööd teha paljude eri asutuste, ettevõtete,
majandite, ametkondadega. Senises koos
töös on edu saavutatud tänu
D arukale koolieelsete lasteasutuste võrgu
välj aarendamisele;
□ võrdsele tähelepanule kogu rajooni kooli
eelsete lasteasutuste tööle, arvestamata,
millisele ametkonnale ta otseselt kuulub;
□ nn. küünamukitundele igapäevases töös,
inimese töö austamisele ning hea sõnaga tun
nustamisele.
Eeltoodu oli lühike ülevaade koolieelse
kasvatuse organiseerimisega seotud problee
midest ja tööst Harju rajoonis. Ees on uus
viisaastak, mis toob kaasa palju uut nii laste
asutuste kui koolide ellu. Praegu on plaanide
koostamise aeg. Nende eduka täitmise ka
järgnevatel aastatel tagab kõigi ühine ja aru
kas töö. Vägikaikavedu omakasu nimel pole
kellelegi kasu toonud.

KOOLimUUSIM RR.5

Muusika
kuulamisest
lektooriumi
poolelt *
HELGI RIDAMÄE,
ERF lektor-muusikateadlane. Eesti NSV
teeneline kultuuritegelane
Nüüd mõnedest võtetest, mida olen kasuta
nud 2. aastal karakterpalade juurest nn. puhta
muusika poole suundudes.
Algul võtame taas konkreetse objekti, näiteks
koera (kassi, jänese). Alustan küsimustega: kas
muusika võib sõnadeta öelda, on see must või
kirju koer — ei! Magab või jookseb — jal Kui
juba jookseb, siis kas suur või väike — jal Vana
või noor, laisk või lustakas — ja! Pikk või lühike
saba — ei! Aga: saba püsti või sorgus, kõrvad
kikkis või lontis või hoopis ligi pead jne. Jõuame
selleni, et saba või kõrvad meeleolu väljendajana
on muusikas «nähtavad», kuna aga tajume muu
sikas meeleolu niikuinii, siis pole sabu-kõrvu
enam tarvis «joonistada». Olen sellel etapil lausa
öelnud, et need detailid on algajate jaoks ja
võite või kodus väikevennale-õele muusikat tut
vustada, teie ise aga edasijõudnutena seda
enam ei vaja. Peab ütlema, et selline pöördu
mine meeldib 2. ja 3. klassi õpilasele väga ja
ta suundub meeldiva iseteadvusega suurte ini
meste moodi muusika kuulamise poole.
Algastme küllalt suure teatraalsuse juures ka
sutan sageli sõna «mängult» (mängult on nüüd
suvi ja läheme matkama, mängult olete titad ja
kardate kurja nõida jne.). Algklassiõpilaste mii
mika on kurja või unistavat muusikat kuulates vä* Algus «Nõukogude Koolis» nr. 4.

ga ilmekas tagasiside. Sõnad «oleme nüüd
lausa kikivarvul, tasa, et linde ära ei hirmutaks
(Grieg «Linnuke»)» panevad kuni 300 last hiir
vaikselt kuulama. Sõna «mängult» toimib siin veel
sajaprotsendiliselt.
2. aastal ütlen: mängult olete juba täiskasva
nud ja hakkate nüüd kuulama nende kombel,
ilma kiisu-kutsu-nukuta, ma ei ütle isegi, kas
paistab päike või on vihmane. Selle asemel on
muusika päikseline või vihmase ilma tujuga.
Kui varem oli ikka keegi, kes magas, jooksis,
jonnis, unistas, siis nüüd on muusika ise liikuv
või mõtisklev, tujukas või pidulik . . . Veel üks
üleminekuvõte on muusikaline portree ilma
portreteeritava välimust kirjeldamata. Ütlen:
tutvustan teile üht oma sõpra, öelge mulle,
mida teie temast arvate, milline on ta iseloom.
Sageli esitatud Sostakovitši «Skertso» (klarne
til) on aastate jooksul õpilaste analüüsituna saa
nud järgmise näo: lustakas, energiline, püsimatu,
eputis, tujukas, veiderdav, ebausaldatav (I).
Sama pala olen mujal kasutanud ka ilma isikukirjeldust nõudmata, lihtsalt ülesandega iseloo
mustada muusikat, vastatud on: kiire, elav, hüp
lev meloodia, kõrge register, vahelduv karak
ter. Arvan, et selles vanuseastmes võib nen
dele vastustele kiitva hinnangu anda, vaevalt
et tavaline täiskasvanugi paremaid määratlusi
leiab.
Edasi jõuame «Pealkirjata lugudeni». Pean
seda teemat kahes järjestikku loetavas tsüklis
tähtsaimaks. Teema viib õpilased mängult täis
kasvanute kontserdile, kus paladel on fantaa
siat mittesuunavad pealkirjad. Loeme kujutel
davalt kavalehelt: sümfoonia, sonaat, trio, me
loodia, allegro . . . Need on varasematest vest
lustest üldjoontes tuttavad sõnad. Teame, et
sümfoonia ja sonaat on suurvormid, s. t. mitme
osalised, trios mängib 3 pilli, allegro on kiire
tempo, rondo on teatud vorm.
Sonaadist kuulame kiiretempolise, tavaliselt
I osa ekspositsiooni, mille karakterit tuleb õpi
lastel pärast kuulamist kirjeldada. Üsna tõetruult
leiavad nad, et muusika oli reibas, liikuv, lõbus,
jooksujalgne. Vahel lisavad nad ka täpsemaid
määratlusi, mis näitavad juba klassitunnis või
muusikaklassis omandatud teadmisi (staccato,
mažoor-minoor, kolmkõlalised käigud, saateakordid jne.).
Kavas on ka metsasarvepala pealkirjaga
«Meloodia». Sisuliselt on seegi pealkirjata, sest
meloodia tähendab ju viisi, see võib aga olla
väga mitmesugune. Esmalt nõuan üldisemat
viisi iseloomustust: aeglane—kiire, rõõmus—
kurb, seejärel konkreetsemalt: rahulik, pikkadel
nootidel, mõtlik, igatsev, kaugusse püüdlev(l).
Kui sama pala kuulasime kord ka algajatega,
ütles üks laps: see on nii, et ootan akna juures
ema, aga ta ei tule kaua-kaua ... Ei tea, kuidas
arvate teie — minu meelest olin lapse suhtes
oma missiooni sel korral küll täitnud.
Enamasti esineb «pealkirjata lugudes» ka mõni
instrumentaalansambel, tavaliselt trio koosseisus
klarnet, metsasarv, klaver. Eeltööna on algast
mel juba teadvustatud, et laulus kõlavad viis

ja sõnad, mis peavad kokku sobima. Järgmine
ülesanne oli kuulata, mis toimub (klaverisaa
tes. Valin laulud, kus saatepartii iseseisvus on
ilmne, mitte ainult toetav, vaid ka maaliv, imi
teeriv (linnulaul, trompetisignaal, ojavulin, trum
mipõrin); vahel ka midagi olulist juurde lisav,
olnut meenutav või tulevat ennustav. Nii harju
takse jälgima korraga viisi, sõnu, saadet. Kolme
pilli korraga kuulates justkui jälgime vestlust
(mida pole vaja sõnadesse tõlkida), vaidlust,
küsimist-vastamist, üksteise partiide järelekordamist, kooslauimise rõõmu ühist tunnet. Enne
kuulamist meenutame veel varemõpitud rondo
vormi, mängime peateemat ja nõuame käetõst
mist А-teema igakordsel taaskõlamisel. Sellise
eeltöö tulemusena muutub pealkirjata loo peal
kiri arusaadavaks: F. J. Haydn. Trio. II osa. Ron
do. Allegro. Loodan, et õpilane teadvustab nüüd
5 talle kuulamiseks vajalikku komponenti: heli
looja nimi, ansambel, suurvormi osa, rondo
vorm, tempomäärang.
Järgmises vanuseastmes (5.—8. kl.) muutub
erinevus lektooriumi ja klassitunni vahel veelgi
suuremaks. Algklasside kaasamängimine ja osalemisrõõm asenduvad tagasihoitusega; selles
vanuses lapsi on suures auditooriumis raske
panna vastama, arutlema, fantaseerima. Kesk
aste võtab meelsamini vastu fakte, huvitub pil
lide ehitusest ja kuulab innukamalt virtuoosseid
palu. Lektooriumi selles vanuseastmes on teabe
osa suurim. Ka uues kooliprogrammis on nende
klasside muusikakuulamise teemad faktiderohkemad: tutvustatakse rahvaste muusikat, orkestri
pille, vorme.
Lausa rõõm oli lugeda, et keskkooli prog
rammi eelarutluses nähti ühe võimaliku õpetusvormina kunstide sünteesi pakkumist. Sellest
võimalusest olen unistanud kogu oma töötamisaja vältel. Ehk jõuab lektoorium kunagi kos
tümeeritud kontsertetenduseni teemal: «Mo
zart», «Romantism», «Koidula muusikas», «Me
nuetist rockini». Avaneks vastava aja kultuuri
üldpilt: ajalugu, kirjandus, kujutav kunst, nende
seosed muusikaga. Lisanduks filmi ja diapo
sitiivide demonstreerimise vajalik tehnobaas.
Aga mida võiks teha koolis omal jõul? Näiteks:
Tallinna 1. keskkooli saalis kõlab lindilt Debussy
muusika, õpilased loevad Verlaine'i, Baudelaire'i jt. luulet algkeeles, samaaegselt näevad nad
diaprojektori abil prantsuse impressionistide
pilte. Sellele eelnesid vestlused ajastu üldil
mest. Ettevalmistamisel suunasid õpilasi kir
jandus-, muusika-, ajaloo-, kunsti- ja geograafiaõpetajad.
Muusikat ja kirjandust ühendavates iektooriumiteemades tuleb üldpildi andmiseks pa
ratamatult puudutada ka ajalugu ja rääkida vas
tava ajastu kujutava kunsti nähtustest. Kirjel
dada seda, mida peab nägema, on sama, kui
jutustada muusikast, mida peab kuulama. Tun
nen seepärast ikka jälle puudust näitlikust
materjalist. Klassitund võimaldab lihtsamalt toime
tulla — reproduktsioonide, kunstialbumitega
näitlikustada. Lektooriumi eelis on aga võima

lus pakkuda ka kooliprogrammi autorite loo
mingut professionaalide esituses. Nii on Puškini
värsse lugenud H. Mandri, Lermontovi omi
R. Volkonski jt. Jessenini luule viisistused kõla
vad eri žanrites, neid on laulnud nii L. Nebel
kui H. Krumm.
Oks teemasid selles tsüklis («Muusika ja kir
jasõna») sai pealkirjaks esialgselt kavatsetud
«Shakespeare muusikas» asemel «Romeo ja
Julia». Olen seda serveerinud montaažina: näit
leja loeb Shakespeare'!, muusika kõlab Prokofjevilt (klaver ja viiul), mõnikord lisanduvad ka
balletinumbrid. Lektorile jääb sissejuhataja,
siduva jutustaja ja muusikalise lahenduse kom
menteerija roll. Sama teema esitasin ka teises
variandis: kuidas eri aegade heliloojad on
«lugenud» Shakespeare'!. Sissejuhatusele ja lühi
kesele sisumeenutusele järgnevalt võrreldakse
Julia portreed Bellini, Gounod', Rrokofjevi maa
lingus, tutvutakse teiste peateemadega. Siia
lisandub loetelu 16. sajandi armastusloo hili
semast elukäigust ooperina, balletina, orkestri
teosena. Pikemalt peatun Berliozi ja Tšaikovski
eri sümfoonilistel lahendustel. Sellel kontserdil
kõlavad näited Bernšteini «West side story'st».
Algul kahtlesin, kas taoline žanrite segu end
õigustab, aastate jooksul on minust saanud sel
liste segude üha innustunum pooldaja, õpi
lastele pakub suurt huvi Rrokofjevi armastus
teema ja laulu «Maria», samuti kahe «balli» —
vaenuteema võrdlus (vastavalt «Montecchi ja
Capuletti» ja «Ameerika»)
Vestlust teemal «J. Smuul muusikas» illustree
rivad numbrid G. Ernesaksa ooperist «Tormide
rand», V. Kapi romanss, laulud A. Oidi «Muhulastest», G. Tanieli estraadilaul.
Vahel on mulle tundunud, et murdeealine
publik on endale mingi seina ümber ehitanud,
millest väljaspool on kogu see muusika, mida
pakub kool (ja lektoorium), seespool aga oma
muusika. Lektorid nimetavad üht lähenemisvõtet sillaks, s. t. mitte läbi seina, vaid sild üle
selle. Põhimõtteliselt on see olematu seina
mahavõtmine, veenmine, et kõik, nii sees kui
väljas on üks muusika, mis nii sajandeid tagasi
kui ka täna ja edaspidi on ikka inimesest ja
maailmast tema ümber, erinevad on vaid eri
aegade ja žanrite ütlemisviisid.
Kuulsin hiljaaegu ühe noore kolleegi loengul
romantikutest toredat improvisatsiooni, mis aitas
lähendada Liszti kui heliloojat, interpreeti ja
isiksust. Tundes end võimetuna selgitama õpi
lastele (kutsekooli poisid) Liszti emotsionaalset
virtuoossust, omanäolisust, šokeerivust, leidis
lektor ootamatu paralleeli: kas olete näinud
mängimas Rein Rannapit? Samal hetkel nägin
publiku silmis äratundmisrõõmu — oli tekki
nud ootamatu sild tundmatu ja tuntu vahel.

Ja jõuamegi seoseni: kooliõpetaja ja levi
muusika. Möödas on aeg, mil pandi silmad kinni
ja öeldi: seda lihtsalt ei ole olemas. Pole mõel
dav ega vajalikki olla murdeealistega võrd
väärselt informeeritud kogui levimuusikast, tunda

kõiki lugusid, ansambleid, lauljaid. Küll aga
peaks õpetajal suurele ajadefitsiidile vaatamata
olema üldpilt valitsevatest tendentsidest ja esi
tuslaadidest. Keskmise ja vanema põlve peda
googid saavad siin vähest infomaterjali perioodi
kast, ka V Ojakääru raamatutest. Noorem õpeta
jaskond on juba tänu oma eale enam kursis
levimuusika suundadega. Kahju küll, et mõne
aasta eest Konservatooriumis toimunud V. Oja
kääru levimuusika loengud on mingil põhju
sel lakanud.
Mulle meenub A. Semperi ülesastumine küm
mekond aastat tagasi toimunud Heliloojate
Liidu pleenumil «Muusika ja noored». Ta ütles
umbes nii: käisin hiljaaegu džässikontserdil.
Lootsin seal näha hulgaliselt noori, paraku oli
neid hoopis vähe. Mulle öeldi, et džäss pole
noorte hulgas enam popp, nüüd armastatakse
rocki. Ka täna räägiti rockist palju. Aga kui
professionaal tahan täpsemalt teada, mõista,
osata analüüsida. Kas ei saaks meie jaoks Heli
loojate Liidus organiseerida . . . Olgu öeldud,
et ülierudeeritud muusikakriitik ja -ajaloolane
A. Semper oli siis eakam kui enamik praegu
seid vanemaid kooliõpetajaid. Niisiis on vaja
tunda noortemuusikat
mitte noortele silma
tegemiseks, vaid selleks, et mõista. Veedab ju
suur hulk noorukeid oma vaba aja, vahel ka
õppimisaja selle muusika sees. Ja kui me neid
mõistame, siis suudame ka mõjutada nende
maitset ja väärtushinnanguid. Kus ja millal seda
veel (enam) teha!
Isegi ilaagrist kui kõige primitiivsemast levi
muusika vormist tasuks koolitunnis rääkida.
Omadussõnana on tal negatiivne kaal, ometi on
igal ajastul lööklaul oma tunnusjoontega —
viisikäikude, rütmi, teksti ja esitusmaneeriga.
Ehk pühendada üks laulutund vaid šlaagriteie,
teemaks «Armastuslaulud»? Näeksin seda käsit
letuna pisut läbi huumori, võib-olla kronoloo
giliselt tagurpidi: tänase päeva tüüplaul (ilmselt
diskošlaager), biitlid, «Saaremaa valss», siis mi
dagi A. Rinne repertuaarist, järgneks vanava
naema härdameelne Jenoveva-repertuaar («Oh,
mis olen vanematel' teinud») . . .
Ka tantsumuusikat võib sama võttega tutvus
tada (kaob vajadus silla otsimiseks): diskotvist-tango-polka-polonees-menuett. Soovunelm
toob siia juurde olustikulise pildimaterjali, aja
loo, ka tantsunäited, niisiis taas eri õppeainete
koostöö.
Suurvormide (osade) kuulamine klassis võtab
palju aega ja jätab vähe ruumi eelselgitusele.
Beethoveni IX sümfoonia finaali kuulamiseks
peaks olema tehtud vastav eeltöö: räägitud
klassitsismi põhitunnustest, viini klassikute
elu- ja loomelugudest, sonaat-sümfoonilisest
tsüklist, sümfooniaorkestri koosseisust, teose
kohast ja tähtsusest helilooja loomingus. Vahe
tult enne vajab kuulaja vaid mõnda uut fakti,
lühikese sissejuhatuse ja emotsionaalseks eelhää
lestuseks ka lõigu Schilleri tekstist.
IX sümfoonia finaali teema on paljudele juba
tuttav tänu leviseadele, mis paraku küll ei kuulu

õnnestunumate (ümber)töötluste hulka. Näen
ühe võimaliku muusikatunni teemana ka «Klas
sikud originaalis ja seadetes». On hea, kui
saab demonstreerida kuulamiseks originaaliga
võrdlevalt nii häid kui vähemõnnestunud sea
deid, sealjuures mõlemaid analüüsides. Roh
kesti maitsekaid seadeid on Bachist, aga ka
Chopinist, Mussorgskist, Tšaikovskist jt.
Palju keskmine murdeealine kuulab (ja kuu
leb) muusikat? Julgeksin pakkuda: üks kord näda
las 10 (uue programmi järgi kuuldavasti 20—
30) minutit süvamuusikat, mis 4/5-le on ainus
kokkupuude viimasega. Levimuusikat aga arva
tavasti 3—4 ja enamgi tundi ööpäevas (osa sel
lest passiivse taustana) ja lisaks veel diskod ning
levikontserdid. Tekib küsimus: kas raatsime paa
rikümnest nädalaminutist võtta aega levimuu
sika probleemide jaoks? Aga just seepärast, et
viimast olmes nii palju kõlab, tuleb sellest rää
kida. Arvan, et see küsimus annab veel küllaltki
peamurdmist programmi koostajatele ja muusikaõpetaj atele.
Ma tahaksin, et iga üldhariduskooli õpilane
kuulaks 11 õppeaasta jooksul kõik lektooriumi
4 tsüklit. Praeguseni on seda võimaldanud oma
õpilastele ainult mõned Tallinna koolid. Veelgi
vajalikumaks pean kõikide õpilaste eranditut
osalemist. Mõni kool organiseerib kuulajas
konna valikuliselt: muusika- ja humanitaarse
kallakuga klassidest ning vabatahtlikest muusikahuvilistest. Olen veendunud, et just ülejää
nutele (jorutajad, passiivsed) on selline üritus
eriti vajalik. Sageli on just nende laste kodud
täiesti süvamuusikata, sealt ei minda kontser
dile ega teatrissegi. Tavapäraselt kuulub ka
lauluõpetaja aeg ja tähelepanu rohkem musi
kaalsetele, aktiivsetele lastele, viimased osalevad
ka isetegevuses. Siinjuures on rõõm tõdeda, et
H. Kaljuste klassis (21. kk.) mängivad plokk
flöötidel kõik, ka viisipidamatud.
Käesolev kirjutis pole koht, kus arutleda muu
sikaklasside siiani lõpuni rääkimata probleeme,
kuid ma tahaksin siiski meenutada nn. jorutajate probleemiga seotud vestlust ühe klaveri
õpetajaga. Tema nagu teisedki eelistab töö
tada andekate lastega, näha oma töö vilju ja
teenida tunnustust õpilaste kiire arengu ning
hea esinemise eest õpilaskontsertidel. Samas
pihtis ta, et missioonitundega võtaks ta oma
õpilasteks kõik, ka ebamusikaalsed soovijad.
Viimaste edasijõudmine on vaevaline, esinemi
sel ei reklaami nad õpetaja talenti. Aga kui
selline laps saab vähekegi rõõmu oma tegevu
sest, elamuse viisist, mida ta laulda ej suuda,
kuid klaverilt kuuleb, siis on selle pedagoogi
raske töö pisimgi tulemus tundekasvatuse sei
sukohalt hindamatu väärtusega.
Koolireform rõhutab õpilaste muusi kalis-esteetilise kasvatuse süvendamise vajadust. Selle
elluviimiseks vajatakse kahtlemata ka ER, ETV,
Heliloojate Liidu abi. Mida keegi selle heaks
tahab ja suudab, seda peaks üheskoos aruta
tama. Igatahes ERE muusikalektooriumi nimel
pakun tihedamat koostööd. Eesmärgid on meil
ju ühisedl

лями. Он останавливается также на статусе
крайних ученических групп — лидеров и от
верженных. В нормализации межученических
отношений и улучшении умения общаться
необходима помощь учителя.

Р. КИУДМАА. Великая Отечественная пред
остерегает.
Статья рассказывает о годах Великой Отече
ственной войны, когда советский народ вел
бескомпромиссную борьбу с немецким фа
шизмом. Советский Союз одержал военную,
политическую и экономическую победу в са
мом опустошительном сражении в мировой
истории во имя защиты демократии и про
гресса. Уроки 11 мировой войны предосте
регают, особенно в современной острой по
литической обстановке. В распоряжении стран
мирового содружества имеется все необхо
димое, чтобы защитить достижения социа
лизма.
К Дню Победы.
1418 долгих дней и ночей длилась грандиоз
ная борьба за свободу и независимость Со
ветской страны, за спасение народов Европы
из-под ига фашизма. За подвиги на фронтах
Великой Отечественной войны были награж
дены орденами и медалями свыше 7 миллио
нов советских воинов, 11603 человека удос
тоены звания Героя Советского Союза.
Интервью с Эльмаром Лоодусом.
Интервью с заслуженным учителем Эстон
ской ССР, капитаном в отставке Эльмаром
Лоодусом, который долгое время работал
заведующим Тартуским гороно. Э. Лоодус
вспоминает о том, как он боролся в рядах
Советской Армии и оборонял побережье
Эстонии в 1944—1946 годах. Он рассказывает
также о своей работе педагогом, директором
школы, заведующим отделом народного об
разования Тартуской области и Тартуским
гороно, а также инспектором школ в после
военные годы.
У. ЭРДМАНН. Единство политической и орга
низационной работы.
Статья основывается на опыте работы по
сближению профессиональной, политической
и организационной форм труда учителей Йыгеваской 1-ой средней школы. Приводятся
темы и формы организации занятий учителей
по научному коммунизму. Часть основных
проблем методической работы школы совпа
дает с темами политучебы. Автор рассказы
вает об опыте работы последних 2—3 лет и
более подробно останавливается на основ
ных темах 1984/85 уч. года, которые учиты
вают положения партии и задачи, исходящие
из основных направлений школьной ре
формы.
И. КРААВ. Межученические отношения как
проблема воспитания.
Социальное воспитание класса учителем
основывается на знании межученических от
ношений. Учащиеся, которые в классе могут
удовлетворять свои потребности в общении,
лучше относятся к школьной работе и явля
ются более активными. Более подробно автор
знакомит с типами учащихся, исходя из ка
честв личности, и с их описаниями в типо
логиях, составленных многими исследовате

А. НАРУСК. О влиянии семьи и школы на мо
лодого человека глазами родителей и уча
щихся.
Автор знакомит с результатами исследова
ния, полученными в результате опроса 600
семей, проведенного социологами сектора
социалистического образа жизни Института
истории АН ЭССР. Родителям предложили
оценить воздействие различных факторов
воспитания на их детей. Собрана также ин
формация о влиянии семьи и школы от самих
учащихся. Полученные данные приведены
в таблицах. Результаты показывают, что здо
ровая семейная атмосфера и нормальные
отношения между детьми и родителями яв
ляются благополучной средой для воспита
ния детей.
М. ТУУЛИК. Возможности для измерения
воспитанности.
Выявление воспитанности позволяет лучше
руководить процессом воспитания и в то же
время дает обратную связь самим учащимся.
Для оценки воспитанности учащихся началь
ных классов автор дает 8 критериев. Статья
знакомит с работами по измерению, которые
проводят студенты Таллинского педагогиче
ского института во многих школах Эстонии.
Эти работы выявляют отношение учащихся
к учебе (работе) и соученикам (использова
лись вышеназванные критерии). Итоги приво
дятся в виде таблиц.
А. МЕЭРИТС. Связь общественно полезного
труда с внеклассной работой по физике.
Статья (доклад на республиканских педчтениях) основывается на опыте работы. Она
знакомит с организацией общественно полез
ного труда через кружок физики и радио
техники в Таллинской 8-ой средней школе.
В этом кружке учащимся даются знания о
правилах пользования техническими средст
вами, которые они могут использовать при
оборудовании кабинетов, ремонту техничес
ких средств, организации работы радиоузла
и пр. Работой кружка руководят учителя
физики.
А. СУКАМЯГИ. Оценка учащимися их способ
ностей и успеваемости.
В лаборатории социологии образования при
ТГУ с помощью анкетирования изучалась
самооценка учащихся. В ней содержались
также вопросы о способностях и успевае
мости, связанные с самооценкой. Исследо
ванием было охвачено 1320 выпускников 1983
г. средних школ, средних специальных учеб
ных заведений и средних профтехучилищ с
эстонским и русским языками обучения. Ста
тья знакомит с результатами исследователь
ской работы (итоги приводятся в таблицах).
Выявляется, что самооценка учащихся до
вольно объективна. Ученики со средними и
более слабыми способностями нуждаются в
большем признании.
Креативность педагогической работы — что,
для чего и как!
За круглым столом редакции обсуждались
вопросы креативности в работе учителя и
возможности ее развития. Развитие науки и
техники требует как в настоящее время, так
и в будущем больше творческих и способных
людей. То же относится и к работе учителя.
Участники беседы хотели найти ответ на воп-

росы, каким является творческий учитель, что
составляет критерии креативности. Высказы
вались мнения и о том, как выражается креа
тивность в деятельности учителя и какие усло
вия нужны для творческой работы. Подчер
кивалась необходимость больше заниматься
молодыми учителями, помогать им вживаться
в школьную среду. Одной из предпосылок
креативности является самоусовершенство
вание. Творческая атмосфера в школе во мно
гом зависит и от администрации. Одной из
целей работы учителя должно стать воспита
ние творческого ученика.
X. РООСААР. Школьная библиотека и проф
ориентационная работа.
Автор знакомит с профориентационной ра
ботой, проводимой через библиотеку сель
ской 8-летней школы в Вазалемма. Учащим
ся дается информация по группам профессий,
они знакомятся с потребностями родного
района в рабочей силе, с психофизиологи
ческим, медицинским, педагогическим и юри
дическим аспектами профориентации. В биб
лиотеке под рукой имеется литература по
профориентации, проводятся профориента
ционные мероприятия для всей школы.
А. ОСТРАТ. Проблемы успеваемости в сана
торной школе.
Статья знакомит с исследованием успевае
мости учащихся Кейла-Йоаской санаторной
школы-интерната в 1982/83 и 1983/84 уч. г.
Исследуемыми были 94 ученика II—XI клас
сов, которые приехали в Кейла-Йоа из школ
г. Таллина, районных центров и районов. При
веденные таблицы и рисунки делают резуль
таты исследования более наглядными.
Э. HOOP. Средства обучения математике в
классе 6-летних детей.
Статья продолжает знакомить с методиче
ской системой обучения математике в классе
6-летних детей (см. «Ныукогуде кооль» № 12
за 1984, №№ 1, 4 за 1985). В этой статье
рассматриваются средства обучения. Более
подробно автор описывает те из них, которые
уже имеются в школах и дошкольных учреж
дениях, или которые поступят туда накануне
нового учебного года.
А. НАХКУР. Как оценивать ученические ра
боты по театральному и киноискусству.
Было бь неверным подходить к творческим
работам по театральному и киноискусству
только с точки зрения педагогических кри
териев (орфография, корректность текста).
Здесь важнее позитивное отношение учителя
к творческому самовыражению учащихся, его
педагогический такт.
В статье даются рекомендации для оценки и
выдвигаются критерии для анализа сооветствующих работ (инсценировка, эскизы костю
мов и сцены, программа, афиша, рекламный
плакат, сочинение по театральному и кино
искусству, рецензия, режиссерский сценарий,
план сценария, выбор плана, документальный
фильм).
С. ЫРУСТЕ. О сотрудничестве различных ве
домств в организации дошкольного воспита
ния.
Статья знакомит с основными направлениями
работы отдела народного образования Харьюского района в организации деятельности
дошкольных детских учреждений.
X. РИДАМЯЭ. О слушании музыки.
Начало см. в «Ныукогуде кооль» № 4 за 1985 г.

40 AASTAT TAGASI
Saabus 1945. aasta maikuu. Ent selle kevadkuu
esimesel dekaadil ja mõnel pool hiljemgi ei
vaibunud Euroopas tankide Ja kahurite kõmln.
Otsustav tähtsus taoistliku Saksamaa purusta
mise lõppetapil oli Berliini pealetungloperatsloonil 16. aprillist 2. maini 1945. Nõukogude
Liidu marssali G. Zukovl, I. Konevi ja K. Rokossovski poolt juhitud 1. Valgevene, 1. Uk
raina ja 2. Valgevene rinde väed murdsid
läbi hitlerlaste kaitsest, tungisid kiiresti edasi
ja piirasid 25. aprillil ümber Berliini grupee
ringu, milles oli 200 000 sõdurit ja ohvitseri,
3000 suurtükki ja miinipildujat ning 250 tanki
ja ründesuurtükki. Oldse oli vaenlasel Berliini
kaitsepilrkonnas tegutsevates armeedes umbes 1
miljon meest, 8000 suurtükki ja miinipildujat,
üle 1200 tanki ja ründesuurtüki ning 3300 len
nukit.
Sissepiiratud ja üksteisest äralõigatud vaenlase
väed panid meeleheitlikult vastu. 1. Valgevene
ja 1. Ukraina rinde väed lähenesid hitlerlas
te visa vastupanu ületades samm-sammult Berliini
kesklinnale. Vaenlase vastupanu murdmiseks
sooritati juba 25. aprillil Berliini tähtsamate ob
jektide tugev pommirünnak. Selle tulemusena
jõuti sama päeva õhtuks Berliini kesksektori
piirile.
Juba varem tegi Nõukogude väejuhatus ette
paneku fašlstlike vägede kapituleerumiseks,
kuid hitlerlased ajasid mahalaskmise või poomise
ähvardusel endiselt oma vägesid lahingusse
Berliini tänavatel. Saksamaa pealinna kaitset
juhtis suurtükiväe kindralooberst Weidling,
tegelikult aga kuni enesetapuni Hitler. 22. ap
rillil lasti vanglatest välja kriminaalkurjategijad,
kes suunati rindele. Berliini garnisoni tugevdas
Saksa failstllk väejuhatus kuni 80 000 Berliini
taganenud sõduri ja 32 000 politseinikuga. Nii
siis oli Berliini garnisonis üle 3300 000 mehe.
Ent vaenlastel aidanud mingisugused ettevõetud
abinõud.
30. aprillil puhkesid visad lahingud Riigipäeva
hoone pärast, õhtupoolikul tungisid Nõukogude
sõdurid hoonesse. Mitmel pool lõid hoonel
lehvima punalipud, ööl vastu 1. maid heisati
Riigipäevahoone frontoonile 756. polgule antud
3. löögiarmee sõjanõukogu lipp. Selle sangariteo
sooritasid luurajad M. Jegorov Ja M. Kantaria.
Riigipäevahoone ründamise ajal liginesid 1.
Valgevene ja 1. Ukraina rinde väekoondised ikka
rohkem kesklinnale. 1. mail vallutas 8. kaardiväearmee 39. kaardlväedlvlls Tlergartenl piir
konna. Samal ajal tegutsesid edukalt ka Berlii
nist põhja pool võitlevad väed. 30. aprilli õhtul
olid nad Elbest 15—20 km kaugusel. 2. Valgevenerinde väed vallutasid Schwedti ja Stettin!
linna ning tungisid läände ja loodesse.
Lahingud Berliini pärast (kestsid 10 päeva)
lõppesid 2. mail, mil Saksa pealinna raevukalt
kaitsnud Saksa 9. armee riismed, julgestusüksused, Volkssturm ning natsionaalsotsialistliku
partei ja Hltlerjugendi aktivistid andsid alla.
Berliin polnud veel vallutatud, kui Nõukogude
väejuhatus võttis ette samme linnaelu korralda
miseks. Linna komandandiks määrati 5. löögiar
mee juhataja kindral N. Berzarin. Nõukogude
valitsus andis toiduaineteta, nälgivale Berliini
3,5 miljonile inimesele vägede varudest 6
miljonit puuda jahu, vilja jm. toiduaineid.
Hiigellahingus Berliini pärast purustati 93
vaenlase diviisi, võeti vangi 500 000 sõdurit
ja ohvitseri. Ent ka Nõukogude vägedele ei
tulnud võit ohvriteta. Berliini piirkonnas ja
linnas kaotas Punaarmee surnute ning haava
tutena ligi 300 000 meest. Kaotusi kandsid ka
1. ja 2. Poola armee, Tšehhoslovakkia üksused
jt. vennasarmeed, kes samuti Berliini ründasid.

Sama! ajal, mil käisid ägedad lahingud Ber mus $.—9. maini antifašistlik relvastatud üles
liini pärast, liikusid suuremat vastupanu kohta tõus ja selle toetamiseks oli hädasti tarvis Puna
mata Saksamaa pinnal edasi Inglise-Ameerika armee kiiret abi prahalastele. 194$. a. kevadel
väed. Neil päevil pommitasid meie tookordsete oli Tšehhoslovakkias tegutsevate Saksa fašistlike
vägede käes vald suhteliselt väike territoorium
liitlaste lennukid intensiivselt Dessaud, Dres
ning see oli põhjast, idast ja lõunast Nõuko
den», Nallet jt. Nõukogude okupatsioonitsooni
gude armee poolt sisse piiratud. Läänest tulid
arvatud keskusi. 4. mail kapituleerusid Hollandis,
Ameerika väed. Dönitzi valitsus lootis USA väe
Loode-Saksamaal ja Taanis asuvad hitlerlaste
juhatuse abil oma diviisid viia läände. Amee
väed ja panid $. mail Inglise vägede ees
riklased olid valmis hitlerlastega soostuma, eriti
relvad maha. Seejärel kapituleerusid armeegrupi
aga seepärast, et nad tahtsid ise Tšehhoslo
«E» jäänused Horvaatias ja Lõuna-Austrias,
vakkia läänepiirkondi haarata ja Praha linna
armeegrupp «G» Baieris ning Lääne-Austrias ja
vallutada. Neid plaane toetasid Inglise valitse
19. armee Tirooli Alpides. Sel ajal saatis Hitler!
vate ringkondade esindajad, sealhulgas W.
järglane suuradmiral Dönitz esindaja liitlasvä
gede kõrgema ülemjuhatuse peakorterisse Reilu
Churchill. Liitlaste soovunelmad nurjas Nõuko
si saamaks nõusolekut «osaliseks kapituleeru
gude vägede hoogne pealetung.
Tšehhoslovakkia ja Praha vabastamisest võttis
miseks» ainult USA ja Inglise vägede ees. Nõukogude-Saksa rindel osutasid Wehrmachti ja osa ka 1. Ukraina rinde kaardiväe-tankiarmee
koosseisus $2. kaardiväetankibrlgaad eestlasest
SS-väeüksused endiselt raevukat vastupanu.
Nõukogude Liidu kangelase j194$. a.j polkovnik
Seda kuni tingimusteta kapituleerumiseni 8.
Ludvig Kuristi juhtimisel. Ta on mälestusteraa
mail vastu 9. maid 1945. a. ja veel hiljemgi.
matus (1984) kirjutanud: «3. mail lahkus meie
Nõukogude Liidu marssal G. Zukov on kirjuta
brigaad korpuse koosseisust ja sooritas kahe
nud: «8. mai hommikust peale hakkasid Ber
ööga 13$-kilomeetrise rännaku, koondudes $.
liini saabuma ajakirjanikud, maailma kõikide suu
mai koidikul Schönitzi piirkonda 3$ km Riesast.
remate ajalehtede ning ajakirjade korresponden
Siin saime korpuse komandörilt käsu järgmise
did ja fotoreporterid, et jäädvustada ajaloo
päeva hommikul edasi liikuda Dresdeni, Tepline hetk — fašistliku Saksamaa purustamise
lice-Canow', Liesowice, Praha suunal.
juriidiline vormistamine ... Keskpäeval jõudsid
«Põzor, põzor!» (tähelepanu — tš. keeles)
Tempelhofi lennuväljale liitlasvägede ülemjuha
tuse esindajad. Liitlasvägede ülemjuhatust esin kõlas tankide raadiovastuvõtuaparaatides Praha
raadio üleskutse. Me ei saanud aru selle sõna
dasid Suurbritannia lennuväe marssal Arthur W.
Tedder, USA strateegiliste õhujõudude juhataja tähendusest. Kui radistid kuulsid: «Ruda Armada,
appi!», sai meile selgeks, et hingetõmbeaeg
Carl Spaatz ning Prantsuse ülemjuhataja kindral
pärast Berliini garnisoni purustamist on lõp
lean de Lattre de Tassigny.
Lennuväljal olid neil vastas minu asetäitja penud ...
8. mail kell 21.00 kõlas Moskvas saluut Dres
armeekindral V. Sokolovski, Berliini esimene
deni hõivamise auks. Kõrgema ülemjuhataja käsk
komandant kindralpolkovnik N. Berzarin, 5. lööglarmee sõjanõukogu liige kindralleitnant F. kirjas avaldati brigaadi kogu isikkoosseisule
tänu eeskujuliku lahingutegevuse eest...
Bõkov ning teised Punaarmee esindajad.»
9. mai koidikul, ülestõusnutele kriitilisel het
Berliini idaosa äärelinnas Karlshorstis, Saksa
kel, kui linna eri rajoonides käisid verised lahin
sõjaväeinseneride kooli endise söökla kahekor
gud essesslastega, tungisid Prahasse loodest
ruselise hoone saalis toimus Saksamaa tingimus
D. Leljušenko armee 10. kaardiväetankikorpuse
teta kapitulatsiooni aktile allakirjutamise tsere
tankid, põhjast aga meie tankiarmee 9. meh
moonia.
haniseeritud korpus.» Vaenlane lõpetas Tšehhos
G. Zukov on meenutanud: «Täpselt kell 24
lovakkias 2 päeva hiljem vastupanu. Seda oli ta
sisenesime saali. Oli alanud 194$. aasta 9. mai...
Kõik istusid laua taha. See seisis seina ääres, sunnitud tegema ka Jugoslaavias, Kuramaal jm.
kuhu olid kinnitatud Nõukogude Liidu, Ameerika Sõda Euroopas oli lõppenud. Pärast sõja lõppu
on Nõukogude valitsus teinud kõik temast ole
Ühendriikide, Inglismaa ning Prantsusmaa riigi
neva militaristlike ringkondade sepitsuste nurja
lipud.» Istungi avamisel käskis marssal G. Zukov
miseks ning rahu kaitsmiseks meie planeedil.
sisse kutsuda Saksa ülemjuhatuse esindajad. «Esi
mesena astus üle läve kindralfeldmarssal Keifel...
Ta oli Hitleri lähim kaasosaline ... Keiteli järel
ilmus nähtavale kindralooberst Stumpff, alla
keskmise kasvu mees, kelle silmad olid tulvil
viha ning jõuetust. Ühtaegu sisenes laevastikuadmiral von Friedeburg... 9. mail 194$ kell
0.43 oli tingimusteta kapituleerumise aktile
allakirjutamine lõpetatud.»
Sõda polnud siiski lõppenud. Lõunas, Tšehhoslovakkiias asus tol ajal 900 000-meheline vaenlase
väegrupeering «Mitte» feldmarssal Schörneri
★
juhtimisel. Vaenlane hoidis enda käes Prahat,
mida ähvardas täieliku purustamise oht. Praha
operatsiooniks ettevalmistamisest ja teostamisest
võtsid osa 1., 4. ja 2. Ukraina rinde väed,
samuti 1. Tšehhoslovakkia armeekorpus, 2. Poola
armee ning 1. ja 4. Rumeenia armee, kokku
üle 2 miljoni sõduri ja ohvitseri. Prahas toi
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Valgevenemaal Hatõnis helisevad ärevalt kellad, kuulutades kogu maailmale seda kiila, meie maad tabanud
fašistlike kurjategijate metsikustest. Endise Hatõni küla majade kohale ehitatud kellatornidest kostev ärev
meloodia on hümn miljonitele inimestele, kes ei põlvitanud vaenlase ees, vaid surid, kodumaa nimi
huultel.
22. märtsil 1943 piiras hitlerliku timuka Dierlewangeri karistussalk sisse Hatõni küla. Kõik küla elanikud — naised,
lapsed ja vanurid — aeti ühte hoonesse, mis süüdati põlema. Neid, kes püüdsid tuleleekidest pääseda,
niitis kuulipilduja- ja automaaditule Hukkus 149 inimest, nende hulgas 76 last Hatõni täiskasvanud elanikest
õnnestus pääseda vaid lossit Kaminskil. Piinatud, põletushaavadega isa viibis kaua oma hukkunud poja
põrmu juures. Teisel päeval leidsid ta meie inimesed, varjasid ja ravisid terveks. Vaadake fotot ajakirja
tagakaanel: kunstnik S. Selivanovi skulptuuril on mees, kes nagu astuks nende poole, kes tulevad palju
kannatanud Hatõni. Tema tuulest sasitud juuksed meenutavad halli suitsukeeirist. Mehe pilk, täis muret ja
leina, on suunatud kaugusesse. Kätel kannab ta hukkunud poega.
Betoontee viib külastaja endiste Hatõni elamute vahelt memoriaalansambli juurde (vt. fotod tagakaane
siseküljel), millega tähistatakse teiste Valgevenemaa külade mälestust kes jagasid Hatõni saatust. Saksa
okupandid hävitasid Valgevenes täielikult 136 küla. Neid ei taastatud ka pärast sõda. Polnud neid, kes
oleksid ehitanud. Hävitatud külasid tähistavad memoriaalkompleksis ranges reas kuubikud, igaüks ühte küla.
Selle ansambli kõrval on kivisein, millele on kirja pandud 296 küla, mis fašistid koos elanikega Valge
venes põletasid. Pärast sõda need külad taastati.
Esinduslikult kõrgub Hatõnis raudbetoonist memoriaalsein, tähistamaks sümboolselt inimeste massilist huk
kamist fašistide poolt. Seinal on orvad malmist võredega. Niitidesse oe paigaldatud mälestustahvlid
surmalaagrite nimedega. Seal on ka arvud, mis märgivad krematooriumides, gaasikambrites ja mahalask
misel hukkunud Valgevene elanikke. Valgevenes hukkus fašistlike timukate käe läbi iga neljas liiduvabariigi
kodanik, kokku 2 230 000 inimest. Varemeteks muudeti 209 linna ja asula*, põletati 9200 küla.
Valgevenemaa Kommunistliku Partei Keskkomitee ja vabariiigi valitsuse otsusega ehitati Hatom kula kohale
memoriaalkompleks tähistama Valgevenes hukkunud NSV Liidu ja teiste maade kodanike mälestust.
1970. aastal valminud mälestusansambli autoriteks on arhitektid J. Gradov, V Zankovitš, L. Levon, skulptor
S. Selivanov, projekti peainsener V. Makarevitš. Kivist ja pronksist memoriaalkompleks meenutab hitler
laste kuritegusid meie maal ja Valgevene rahva mehisust võitluses vaenlasega.
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