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TOIMETAJAMÕTISKLUS

Lugeja kätte jõuab KU 20. number. See pole lausa juubel, aga mingi tähis ometi.
Mida ma toimetajana sel puhul ütelda võiksin? Õigupoolest on kõik tarviliku KU
käekäigu kohta öelnud Ilmar Kopso. Olgu ta tänatud mitte üksnes ütlemast, vaid
ka (ja see on peamine) - kaasa mõtlemast ja tegemast päris algusest tänini.
Omalt poolt poetan järgmist.
Tuleb kahetseda, et eesti õpetaja on jäänud lugemisahtraks. Eriti nüüd, uue
vabariigi aastail. Muidugi ei ole see uurimuslikult tõestatud väide, see on tähelepanekutel toetuv üldmulje.
Endistel aegadel nii ei olnud. Vastuoksa: eesti õpetaja, õieti kogu eesti rahvas,
on ikkagi olnud usin iseõppija, enese- ja teisteharija. Alates tsaariajast, kui kirjasõna juba kuigivõrd liikvele pääses. Esimese vabariigi aja õpetaja oli suur
raamatusõber. Tema isiklik raamatuvara ei olnud suur (raamat kallis, aga palk ka
tollal väike), aga pedagoogilise kirjanduse tähtteosed olid omal kohal ja kandsid
hoolsa läbitöötamise märke. ..Kasvatuse" ja «Õpetajate Lehe" tellimine oli endastmõistetav, ehkki pruugiti ka kooli tellitud numbreid.
Nüüd ulatub info õpetajani loendamatutest kanalitest - kuipalju libiseb üle,
kuipalju jõuab pärale, kuipalju suudetakse tõeliselt „omastada". Räägitakse raamatu väljasuremisest tema traditsioonilisel kujul. Arvan, et praeguste põlvkondade
kestel seda siiski ei sünni. Ja kui see kunagi juhtub, siis tähendab see homo
sapiens'\\e hävi ja lagu.
Muidugi võidakse arvata, et räägin sedaviisi KU nigela leviku pärast. Ka seda,
aga sootuks hullem on õpetaja aina labiilsemaks muutuv psüühika ja keskendusvõime kärbumine. Ka vaimsel «omastamisel" (nagu bioloogiliselgi) on oma režiim
ja ajamõõde. Nagu kunstiteose retseptsioonis cn ohtlik kunsti möödaminnes vastu
võtta, nii on see ohtlik vaimuelus üldse. Seega siis arvan, et kui oodatakse õpetajalt
täisväärtuslikku tööd, peab talle jääma vaimse «taastootmise" võimalus. Sellesse
peaks ilmtingimata kuuluma ka süvenev lugemine - nii erialane kui muidu vaimutervendav.
KU teatud erimeelsus seisneb selles, et oleme vähemalt kolmandikmahus
avaldanud tekste Eesti haridusminevikust. Uuemal ajal ei peeta lugu sellest, mis
enne „teist vabariiki" Eestimaa hariduses on korda saadetud. Antagu mulle andeks,
aga minu lugupidamine ei kuulu õpetajale, kes oma rahva hariduslugu põhioluski
ei tunne. Rääkimata juba haridusjuhtidest. Aga just juhtide asjatundmatus on
silmahakkav-vastasel korral suutnuksid nad vältida meie kõigi silme ees sündinud
vigu.
Olen sügavalt veendunud, et kunagi tuleb «vigade parandus". Kunagi astuvad
esile meist objektiivsemad analüütikud ja osutavad, kes, kus ja millal «ämbrisse
astus". Ainult et vigade ahelas on kaotsi läinud palju korvamatut.
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Mõni tagasivaateline täheldus KU käidud tee puhul.
Toimetajana tahan kõigepealt tänu avaldada kaastöölistele. Neid on 20 nr kohta
tublisti üle saja. Kaastöö nõutamine on - esialgsest kokkuleppest teksti laekumiseni - üsna vaevarikas ja käib mõnikord kõvasti närvi pihta. Eriti tegevõpetajate
puhul, kes teadagi on ajapuuduses ja pelgavad kasinat kirjutamiskogemust. Ometi
just nendelt on tulnud vägagi sisutihedaid artikleid. Märgin siin ära viljakamad (viis
ja enam kirjutist) autorid: F. Eisen (13), T. Kuurme (8), S. Aher (6), M.-L. Laherand
(6), E. Siim (6), H. Rannap (6), H. Kelder (6), A. Ervald (5), I. Kopso (5).
Ilmunud kaastöödest märgin eraldi kolme: Ellen Läti „Rakvere õpetajate seminari vaimust" (nr-d 3-5) - ulatuslik memuaarkirjutis, mille hariduslooline väärtus on
tähelepandav; Ene Sepa „Eesti haridusministrid läbi aegade" (nr-d 10-11), mis
põhineb mahukal uurimuslikul eeltööl; Evi Leštšenko „Loodusega tutvumine 4- ja
5-aastaste rühmas" (nr-d 2-3 ja 6-7), mida lasteaednikud on kõrgelt hinnanud kui
suure rakendusväärtusega materjali.
Asendamatut kaastööd ja abi olen saanud Pedagoogika Arhiivmuuseumilt sealt on pärit pea kõik taasavaldatud tekstid Eesti haridusloost koos fotode ja
kommentaaridega.
Otsestest kaastöötajatest olen lõpuni tänulik pr Gädvi Kuklasele ja Vivian
Leibakule.
Ja kõige viimaks: ilma kirjastuse «Koolibri" kirjastusliku toetuseta oleks KU
ammu hingusele läinud. On lootusi, et edaspidi ka haridusministeerium õla alla
paneb. Elame-näeme.
Kalju Leht
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«KOOLIUUENDUSLASE" 20. NUMBRI PUHUL

..Kooliuuenduslase" esimene number jõudis 1990. aastal lugejaini toonase haridusministri Rein Loigu saatesõnadega: ....Kooliuuenduslane" saab teoks tänu
entusiasmile, missioonitundele ja vastutusele meie kooli tänase ja homse päeva
eest." Need sõnad iseloomustavad ..Kooliuuenduslase" (taas)sündi. Ja kogu eesti
pedagoogilise ajakirjanduse eluallikat. 80 aastat tagasi, veel Vene riigis saatis
Peeter Põld toimetajana teele ajakirja ..Kasvatus ja Haridus" esimese numbri
sooviga „...rohkem teadvust, sügavamat teadmist, omapärasemat mõtlemist, tugevamat eneseaitamist, kindlamat kohuste ja Õiguste tundmist /—/ meie põdevale
kooli ja kasvatuse põllule". Pedagoogiline ajakirjandus pole Eestimaal olnud ning
ei saa lähiaastailgi olema eduka äriidee teostus: ta on olnud ja on esmajoones
vaimupürgimus.
..Kasvatust ja Haridust" andis välja Jaan Tõnissoni juhitud ..Postimehe" kirjastus,
1919.-1940. a ilmunud ajakiri ..Kasvatus" oli Eesti Õpetajate Liidu häälekandja ning
väljaanne, Johannes Käisi toimetatud ..Kooliuuendaja" 1933.- 1940.a sündis ja
toimis samuti Eesti Õpetajate Liidu toetusel. Omaalgatuslikku alget ja pinda
usaldas taasilmunud „Kooliuuendaja" ka 1990. aastal, kui kuulutas end Johannes
Käisi Seltsi väljaandeks. Kummati selgus kohe: see, mis kunagises Eesti Vabariigis
oli loomulik, ei pruugi olla nüüdses Eesti Vabariigis võimalik. N-ö erapinnal võib
küll käsikirja kokku seada, kuid selleks, et ilmselt mittetulunduslik pedagoogiline
ajakiri trükki ja lugejaini jõuaks, peab ikka mingi riigiasutuse hõlma alla pugema.
Nii kohtamegi KU tiitellehel väljaandjaina mitmeid hariduse keskasutusi: Haridusministeerium, Õppekirjanduse Keskus, Eesti Hariduse Arenduskeskus, Haridustöötajate Koolituskeskus, Metoodika-ja Koolituskeskus. Äsjane loetelu markeerib
likvideerimis-reorganiseerimismängude tsükleid Tõnismäe kandis. Samaaegselt
osutab taas, et KU 20. numbrini jõudmine on toetunud millelegi püsikindlamale kui
liblikaealised ametiasutused.
Kõrval- ja samaaegselt lähedalseisjana võin kinnitada: nood nimetatud riigiasutused on tublisti kaasa aidanud KU püsivusele. Ühtlasi tuleb KUgi veergudel
tunnistada tõsiasja, et KU tegevtoimetaja Kalju Leheta poleks naeratavail ametnikel niisugust nooblit võimalust tekkinudki.
Alates 14. numbrist on KU väljaandjana esinenud kirjastus „Koolibri". Algul
riigiasutusega koos, viimased paar numbrit üksipäini. Võiks öelda, et ring on täis
saanud: KU on jõudnud pinnale, kust eesti pedagoogiline perioodika ..Kasvatuse
ja Hariduse" näol alustas, nimelt omaalgatuslikule erapinnale. Niisiis on ..Koolibri"
juhid praegu Jaan Tõnissoni rollis. Kummati on ..Koolibri" juhtidel põhjust Tõnismäe
poole vaadates tõdeda, et ring on ka teisal täis saanud - taas on meil Eesti Vabariik.
Niisiis on praegused tõnismäelased Eesti Vabariigi esimese haridusministri Peeter
Põllu ning tema järglaste ja kaaskondlaste rollis...
Üks tubli mees, haridusministergi olnud, küsis minu käest pool aastat tagasi:
„Kas see, mida pakub "Kooliuuenduslane", ikka on kooliuuendus?" Otsene küsi5

mus, kuid nõuab kaarega vastust. Kõigepealt peame määratlema, mis on kooliuuendus. Klassik Käis selgitas 1939. aastal: ..Kooliuuenduse ala on kooli sisemine
elu - õppetegevuse ja kasvatustöö edasiarendamine uuenduspedagoogika teedel." (Käis, J. Kooliuuendustööst Eestis. - Kooliuuenduslane, nr 8, 1994, lk 6.)
Paneme tähele metafoorset ühendit ..uuenduspedagoogika teedel" J. Käisi kasutuses. See ei ole ümardav, vaid lahtiarutav, liikumisele osutav metafoor. Kooliuuendaja mäletab, kust tee alguse sai, märkab ja arvestab seda, mis parasjagu
ümberringi toimub, ning teab, et ideaalina särav kooliuuenduslik lahend jääb
külmaks taevatäheks, kui ta maapeal juba toimivate lahenditega sugugi ei seondu.
Need, kes liiguvad kooliuuenduse teedel, mõtlemata, kust tulek, ja märkamata, mis
maastikul tee kulgeb, ei ole mitte kooliuuendajad, vaid palverändurid.
KU ongi olnud nii ettepoole vaatav, hetkeseisundit vaagiv kui ka käidud teest
õppust otsiv kooliuuenduslane. Meie insenerliku mõttelaadiga hariduselus, kus uus
näib heana ning vana vananenuna, on minevikuvaatest õppust võtmise oskus ja
tahe omaette väärtus. Me ei ole tulnud tänasesse päeva ei Ameerikast ega
Rootsist, vaid eelnenud aastakümneist. Meie kooliuuenduse juured on esimeses
Eesti Vabariigis, niitipidi selle sajandi esimeses aastakümneski - ajas, mida
vahepealne nõukogude udu õieti näha ei lasknud ja millest ta meid võõrutada
püüdis. Tollane Eesti Vabariik ei ole poolmüütiline Lehola Lembitu aeg. EV oli
mõneski tahus euroopalikum kui Euroooa ise: näit vähemusrahvustele hariduse
andmises ning kooliuuenduseski. Igatahes kinnitas siinse väljaande järjekindlale
lugejale tuttav Herman Rajamaa 1950. aastate algul eesti õpetajale, kes kaalus
Rootsi kooli tööleasumist: „Kui sa õpetad siin keskeltläbigi nii, nagu sa õpetasid
Eestis, siis oled siin juba väga hea õpetaja."
KU on jõudnud lugejale pakkuda 9 J. Käisile keskendunud käsitlust ning
taasavaldanud 6 kirjutist J. Käisilt endalt. Igati loomulik ja vajalik tähelepanusuund.
Kummati ei saa KUIe ette heita palvejüngerlust. Ta on märganud kooliuuenduse
variantsust, tutvustades ka Jüri Parijõge, Gustav Reiaiit, Adele Oengo-Juhandit jt
eesti kooliuuenduse palge kujundajaid. Mõttevahetust, vaidlustki tuleb pidada
koolielu loomulikuks nähteks. Seda tõde meenutab näit K. Lehe artikkel „Märt Raud
contra Johannes Käis". (KU nr 13, 1995, lk 6-12.)
Eespool kasutasin sõna „taastrükk". Lubatagu siin osutada tõigale, et Kalju Leht
koos Ferdinand Eiseniga panid 1989. aastal, mil ilmus raamatuke „Valik Johannes
Käisi töid", aluse mujal maailmas enesestmõistetavale, kuid eesti pedagoogikas
seni puudunud traditsioonile. Seda traditsiooni - taasüllitada minevikutekste, on
KU tunnustamisväärselt toetanud. Niisugused tekstid KUs märgivad mitte nn
hapukurgihooaegu toimetajatöös, vaid lugeja juurdlemisvõime järjekindlat usaldamist. See on vaimuküpsuse näit.
1917. a aprillis tulevikusihte seadval 1. rahvahariduse kongressil esines P. Põld
eesti haridusideoloogia klassikasse jäänud ettekandega „Meie hariduslised paleused ja nende teostamine". Sealseid algusmõtteid sobib meenutada (ning taastrükitraditsiooni austades pikemalt tsiteerida) ka ..Kooliuuenduslase" 20. numbri
puhul: „Meil algab nüüd tõsine, täit tahtejõudu nõudevtöö, suur loomine, ehitamine,
kus plaan selge, pind kindel, materjal käepärast peab olema. Ei saa mitte uut
haridusehoonet ühe käeliigutusega või mõnel nõia sõnal üles kerkima panna.
Järk-järgult peab ta sündima, kord-korralt, kusjuures rusuks langenud varemed
6

tulevad eest ära koristada, tervemad vana koja osad aga nii kaua päävarjuks
tarvitada, kuni uus koda valmis saab. Kuid uued vormid ei sünnita veel mitte uut
elu. Neil kujudel peab sisemist tugevust, kandejõudu, sisu olema, mis ka uus on.
See aga oleneb sellest, mil määral uued kujud meie hingeliseks tarviduseks, mil
mõõdul meie ise oma hingelaadi, oma soovide ja tahtmiste poolest oleme uuenenud nõnda, et meie enam teistviisi elada ei taha ega suuda. Teiste sõnadega:
uute vormide sisu sünnib meie hingest, nende kindlus ja kestus - meie hinge
tugevusest, nende sügavus ja avarus - meie hinge ulatusest." (Põld, P. Meie
hariduslised paleused ja nende teostamine. - Kasvatus ja Haridus, 1917, nr 3/4,
lk 65.)
Jäägem siis ustavaks Peeter Põllule ja öelgem: kui nüüdsed haridusjuhid ja
kogu õpetajaskond suudaksid keskenduda hariduse korraldamises kestuse joonele, tähendaks see asumist loomulikule arengule. KU on selles suunas märku
andnud.
Ilmar Kopso

«KOOLIUUENDUSLASES" NR 1 (62) - 20 (81)
ILMUNUD TÖÖDE BIBLIOGRAAF1 ANIMESTIK

Tööd on rühmitatud autoriti. Ühe autori tööd on järjestatud kronoloogiliselt. Bibliograaf ianimestiku koostas programmil Pro-Cite 2.2.1 Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi teadur Kaja Lokk. Tööde sisu avamisel on kasutatud märksõnu, nii nagu
neid kasutatakse EPAMi andmebaasis.
• Adamson, Andres
1. Andres Adamsonilt «Kooliuuenduslasele"
/ küsitles Kalju Leht. - nr 14 (75), 1995.
- lk 77-79: 1 foto. - Sisu: Adamson,
Andres (foto); Haridustöötajate Koolituskeskus; õpetajate täiendkoolitus; muukeelse hariduse korraldamine Eestis.

Sisu: kool; keskkonnakasvatus; õppekava koostamine; projekt „Kodu"; kogumik
„Project Wiid"; tööjuhendid;
teema
„Toit"; teema „Vähk sinu einekarbis".
2. Loodusteadusliku sisuga mängud / - nr 9
(70), 1994. - lk 56-63. - Sisu: loodusteadusliku sisuga mäng; praktiline ülesanne; Cornell, Joseph; nõuandeid
õpetajale; kolme tüüpi mängud; näited.
3. Looduskaitseaasta 1995 / - nr 11 (72),
1995. - lk 4 5 ^ 7 . - Sisu: looduskaitseaasta; looduskaitsetöö; säästev areng;
bioloogilise mitmekesisuse säilitamine;
loomaliikide loendusandmed; looduskaitseaasta tähistamine koolides.
4. Arvamus Kaja Saare kodulooartiklite koh-

• Aher, Käidi ja Aher, Martin
1. Käidi ja Martin Aherilt „Kooliuuenduslasele". Sniifi raamat / - nr 9 (70), 1994. - lk
85-97: iil. - Sisu: loodusaineline omalooming.
• Aher, Sirje
1. Keskkonnakasvatus koolis. Projekt
„Kodu" / - nr 8 (69), 1994.-lk41-46. 7

t a / - n r 11 (72), 1995.-lk 56-57. [Vaata
..Kooliuuenduslane" nr 7 ja 10.] - Sisu:
artiklite arvustus; kodulooprogrammi temaatika; õpetamise meetod.
5. Keskkonnatemaatika kooli õppekavas/nr 17 (78), 1996. - lk 45-48: 1 diagramm. [Diagramm: Euroopa linnaelanikkond 1950-1990.] - Sisu: keskkonnakasvatus; kooli õppekava kujundamine;
keskkonnahoiakute kujunemine; positiivne suhtumine; mõjutavad tegurid.
6. Keskkonnaharidus ei ole koolis enam
võõras / - nr 20 (81), 1997. - lk 47-52.
- Sisu: keskkonnaharidus; arengusuunad; strateegia.

1996. - lk 42-48. [Algus: ..Kooliuuenduslane" nr 14.] - Sisu: Käis, Johannes;
loodusõpetuse metoodika; loodusvaatluse metoodilised alused; õppevahendid;
koolilooduskaitse;
populaarteadusliku
kirjanduse suhted loodusõpetusega.
• Eisen, Ferdinand
1. ..Kooliuuenduslase" sünd ja taassünd / nr 1 (62), 1990. - lk 9-12. -Sisu: „Kooliuuenduslane"; kooliuuendustöö; Käis,
Johannes; „Kooliuuendusnurk"; kooliuuendus- rühm; Johannes Käisi Selts;
Eesti-Soome kooliuuendussuhted.
2. Ühest ebavõrdsest võitlusest meie pedagoogilise mõtte lähiminevikus (diskussioon Johannes Käisi «Valitud tööde"
ümber) / - nr 2 (63), 1992. - lk 30-36.
[Järgneb.]-Sisu: nõukogude võim; ideoloogiline surutus; Käis, Johannes; «Valitud tööd"; didaktiline probleem; vastuolu
ametliku hariduspoliitikaga; diskussioon;
repressioonid.
3. Ühest ebavõrdsest võitlusest meie pedagoogilise mõtte lähiminevikus / - nr 3
(64), 1993.-lk 23-30. [Algus: ..Kooliuuenduslane" nr2.]-Sisu: Käis, Johannes; ..Valitud tööd"; diskussioon;
pedagoogiliste ideede hukkamõistmine;
pedagoogiline pärand.
4. Johannes Käis loodusõpetuse metoodikuna / - nr 5 (66), 1993. - lk 26-31. Sisu: Käis, Johannes; loodusõpetus; metoodika; ülesanne; bioloogilis—ökoloogiline käsitlus; vaatlus; fenoloogiline
vaatlus; õppekäik; looduskaitse ökoloogiline põhimõte; olulisemad tööd loodusõpetuse metoodika alalt.
5. Johannes Käis trükisõnas ja käsikirjades
/ - nr 7 (68), 1993. - lk 19-23. - Sisu:
Käis, Johannes; trükisõnas ilmunud teosed; käsikirjad; publitsistika; ..Õpetuse
alused ja teed"; ..Loodusõpetuse metoodika. Metoodiline käsiraamat õpetajale".
6. Takka nägemusi aastakümnete / - nr 10
(71), 1994. - lk 5-10. [Järgneb.] - Sisu:
haridus; väärtushinnang; nõukogude
aeg; haridussüsteem; Keskkooli Nõukogu; 11—klassiline eesti kool; NSVL Haridusministeerium;
tsentraliseerimine;
originaalõpik; IV klassi ajalooõpik; õppeedukus.
7. «Kooliuuenduslasele" ja tema kaudu eesti
õpetajale/-nr 10 (71), 1994.-lk66-68.

• Andresen, Lembit
1. Eesti koolmeister 18. sajandil / - nr 20
(81), 1997. - lk 28-32. - Sisu: 18. sajand;
külakoolmeister; koolitamine; ametisse
määramine; töö tasustamine.
• Belova, Jevgenija
1. [Kaasautor: Tshurilin, Nikolai] Nekotorõje
problemõ
podkotovki
võpusknika
russkojazõtshnoi shkolõ Estonii / - nr 17
(78), 1996. - lk 78-79. - Sisu: venekeelne kool; koolilõpetaja; tolerantsus; integreerumine; õppimine eesti keeles.
• Eglon, Ants
1. [Pühendus ..Kooliuuenduslasele"] / - nr 1
(62), 1990. - lk 4. [Autograaf: „Ants Eglon".] - Sisu: ..Kooliuuenduslane"; pühendus; autograaf.
2. Õppekavalisi suundumusi / - nr 12 (73),
1995. - lk 37-42: 1 foto. - Sisu: kooliuuendus; Eesti NSV hariduseksperiment;
õppeplaani
koostamine;
curriculum-tüüpi õppekava koostamine;
Riigi Kooliamet; õppekava tööversioon;
Eglon, Ants (foto).
3. Ants Eglonilt ..Kooliuuenduslasele" / - n r
20 (81), 1997. - lk 67-68. - Sisu: haridusreform; haridusministrid.
• Eilart, Jaan
1. Johannes Käis loodusõpetuse metoodika
ja koolifenoloogia rajajana / - nr 14 (75),
1995. - lk 59-65. [Rmt.: «Koolile pühendatud elu". Tln., 1985, lk 6277./Järgneb.] - Sisu: Käis, Johannes;
loodusteadlane; loodusõpetuse metoodika; koolifenoloogia rajaja.
2. Johannes Käis loodusõpetuse metoodika
ja koolifenoloogia rajajana / - nr 15 (76),
8

- Sisu: «Kooliuuenduslane"; eesti kool;
arengu järjepidevus; probleemid kasvatustöö valdkonnas; individuaalne suund
kasvatuses; õppekava projekt; demokraatlik haridussüsteem; eliitharidus.
8. Takka nägemusi aastakümnete / - nr 11
(72), 1995. - lk 15-22. [Algus: „Kooliuuenduslane" nr 10.] - Sisu: NSVL Haridusministeerium;
nõukogude
kool;
üldhariduskooli diferentseerimine; üldine
keskharidus; fakultatiivaine; süvaõpe;
vene keele õpetamine; emakeele tundide vähendamise nõue; viiepäevase töönädala
kehtestamine
algklassides;
tasandusklass; õpikute fond.
9. Valter Hormi k o h t a / - nr 12 (73), 1995.
- lk 36. - Sisu: Horm, Valter; haridustegevus; Eesti Õpetajate Liit.
10. Pedagoogilise mõtte areng Eestis aastail 1918-1940 / - nr 16 (77), 1996. - lk
4-8. [Järgneb.] - Sisu: Põld, Peeter
(foto); Ramul, Konstantin (foto); Rägo,
Gustav (foto); Tarvel, Peeter (foto); Tartu
Ülikool; Didaktilis-metoodiline Seminar;
pedagoogilise mõtte areng; Käis, Johannes.
11. Pedagoogilise mõtte areng Eestis aastail 1918-1940 / - nr 17 (78), 1996. - lk
6-14. [Algus: ..Kooliuuenduslane" nr 16.]
- Sisu: kooliuuendusliikumine; üldõpetus; kodulugu; individuaalne tööviis; Ollik, Kustav (foto); Raam, Voldemar (foto);
Käis, Johannes (foto); Reial, Gustav
(foto); Murdmaa, Enn (foto); Tartu Õpetajate Seminar; vilistlaskogu juhatus
(foto).
12. Uusi mõjustusi pedagoogilise mõtte
arengus 1930ndate aastate teisel poolel
/ - nr 19 (80), 1997. - lk 15-20. - Sisu:
pedagoogilise mõtte areng; Haridusministeerium; koolielu arengu juhtimine;
Kann, Nikolai; Jaakson, Aleksander; üleriigiline koolijuhatajate kokkutulek; algja täienduskoolide juhatajate nõupidamine; Kiisel, Otto; õppe- ja kasvatustöö
kava; algkoolide juhatajate ja koolide
inspektorite suvelaager; algkooli õppekavad; õpikute standardiseerimine;
standardõpikud; Eesti Õpetajate Liit; Oissar, Edgar; pedagoogika autonoomia;
kooliuuendustöö; Käis, Johannes.

• Elango, Aleksander
1. Mõningaid mälestusi koostööst Johannes
Käisiga / - nr 2 (63), 1992. - lk 36-39. Sisu: mälestused; koostöö; Käis, Johannes.
2. Isetegevusest õpetajate edasiharimises
ja selle rakendamisvõimalusi pedagoogilise uurimistöö teenistusse / - nr 19 (80),
1997. - lk 21 -27. [Rmt-st: Pedagoogiline
aastaraamat I. Tln., 1932.] - Sisu: taastrükk; pedagoogiline uurimistöö; õpetajate edasiharimine; töörühma-meetod;
katsekool; katseklass; pedagoogiline
instituut.
• Elango, Õie
1. Vabaharidustöö Eesti Vabariigis 1918—
1940 [1. o s a ] / - n r 8 (69), 1994. - lk
14-19. [Järgneb.] - Sisu: vabaharidustöö; Haridusministeerium; Eesti Karskusliit; Eesti Haridusliit; ajakiri „Areng";
Tallinna Rahvaülikooli Selts; Tallinna
Kolledž; Skandinaavia Klubi; Tartu Rahvaülikool; Haapsalu Rahvaülikool; Pärnu
Rahvaülikool;
Narva
Rahvaülikool;
Rakvere Rahvaülikool; Virumaa Rahvaülikooli Selts; Kunda Rahvaülikool;
Kehra {Ravila} Rahvaülikool; Valga Rahvaülikool; kongress; rahvakultuuri ja rahvahariduse nõukogu.
2. Vabaharidustöö Eesti Vabariigis 19181940 [2. osa] / - nr 9 (70), 1994. - lk
8-12. [Algus: ..Kooliuuenduslane" nr 8.]
- Sisu: vabaharidustöö; rahvaharidustöö; rahvamajade võrk; Eesti Haridusliit;
Lauljate Liit; Eesti Naisliit; Ülemaaline
Eesti Noorsoo Ühendus; Ülemaaline
Maanoorte Ühendus; Eesti Tööliste Haridusliit; õpiring; raamatukogude võrk;
Raamatuaasta; vähemusrahvuste kultuurihuvi; vene haridus- ja heategevate
seltside liit; Tallinna Rahvaülikooli vene
osakond; Piirimaade Selts.
• Ervald, Andry
1. Mõni sõna Matist ja merest... ja metsast
/ - nr 3 (64), 1992. - lk 66-68. - Sisu:
kevadine väljasõit loodusesse; olukirjeldus.
2. Maaliv kirjutamine / - nr 4 (65), 1993. lk 41-45: 5 joonist. [Vanalinna Muusikamaja metoodikakogumikust ..Artes" II,
1989, lk 43-48.] - Sisu: kirjatehnika; kirjutamise õpetamine; metoodika; maaliv
kirjutamine.
9

3. Andry Ervaldilt ..Kooliuuenduslasele" / nr 8 (69), 1994. - lk 77-83. - Sisu:
Autošarž. Palad: Karupoeg läheb reisima. Tõsijutt kuldsest riigist. Saar. Mida
tean Andry Ervaldist.
4. Kaksteist keksu / - nr 11 (72), 1995. - lk
63-67: 8 joonist. [Järgneb.] - Sisu: liikumismäng; keks; erinevate rahvaste keksud; mängureeglid.
5. Kaksteist keksu / - nr 12 (73), 1995. - lk
80-85: 11 joonist. [Algus: „Kooliuuenduslane" nr 11.] - Sisu: liikumismäng;
erinevate rahvaste keksud; mängureeglid.
• Gabral, Hans
1. Mõnest Eesti kunstiõpetuse korraldamise
suunast / - nr 19 (80), 1997. - lk 28-32.
- Sisu: kujutav kunst; kunstiõpetus; korraldus; joonistamisõpetus; tööõpetus;
kooliuuendus; Remmel, Aleksander;
kunstiline kasvatus.
• Grass, Ene
1. V klassi ajalugu / - nr 13 (74), 1995. - lk
44-53: iil. [Johannes Käisi Seltsi ja Riigi
Kooliameti kirjutiste võistluse (1995) auhinnatöö.j - Sisu: ajalugu; viies klass;
kool; lühiülevaade; õpetamise eesmärgid; eelteadmised; õppevahendid; teemakäsitlus.

• Hornv Valter
1. Eesti Õpetajate Liit 1917-1937 / - nr 12
(73), 1995. - lk 5-35: iil. [Ajakirjast „Kasvatus" 1937, nr 4/5.] - Sisu: taastrükk;
õpetajate ühinemispüüded; Eesti Kirjameeste Selts; Eestimaa Rahvakoolide
Õpetajate Vastastikune Abistamise
Selts; Eesti Kooliõpetajate Keskliit; esimene ülemaaline rahva- hariduse kongress; teine
õpetajate
ülemaaline
kongress; Eesti Õpetajate Liit; ajakiri
..Kasvatus"; ühtluskool; ülemaaline keskkooliõpetajate kogu; E. Õ. Liidu tegevus
koolikorralduse alal; Õpetajate Koda; E.
Õ. Liidu kasvatusõpetuslik tegevus;
noorsooajakiri ..Noorusmaa"; karskuskasvatustöö; õpetajate huvide kaitsmine;
kirjastustegevus; ilmunud väljaannete nimekiri; E. Õ. Liidu tegevuse juhtimine;
Treffner, Konstantin (foto); Annusson,
Jüri (foto); Välbe, M.(foto); Veiderma,
Aleksander(foto); Põld, Peeter (foto);
Murdmaa, Enn (foto).
• Hyyrö, Tuula (vt. ka Raatikainen, Tuula)
1. Eesti aabits soomlase pilguga / tõlkinud
soome keelest Kai Võlli. - nr 14 (75),
1995. - lk 74-76. - Sisu: aabits; sünnilugu; Luik, Viivi; Kokamägi, Epp-Maria;
sisu tutvustus; Hyyrö, Tuula.

• Gretškina, Elsa
1. Elsa Gretškinalt ..Kooliuuenduslasele" /
usutles Kalju Leht. - nr 15 (76), 1996. lk 62-66: 4 fotot. - Sisu: Gretškina, Elsa
(foto); hariduskongress 1987; haridusstruktuuri muutmine; Riiklik Hariduskomitee; Vene Erakool „Polüloog".

• Jakobson, Eha
1. Ainekava ühtsusest ehk ühtsest ainekavast / - nr 19 (80), 1997. - lk 36-59: iil. Sisu: ainekava; teine klass; üldõpetus;
projekt „Lumi"; loodusõpetus; emakeel;
matemaatika; kunst; muusika; kehaline
kasvatus.

• Haljamaa, Ants
1. Ants Haljamaalt «Kooliuuenduslasele" / nr 12 (73), 1995. - lk 86-89: 1 foto. Sisu: Haljamaa, Ants (foto); eesti õpetaja; kirjastuskultuur; minevik ja tänapäev;
kirjastus „Koolibri"; õppekirjandus.

• Jõgisalu, Harri
1. Harri Jõgisalult «Kooliuuenduslasele" I nr 6 (67), 1993. - lk 58-64:1 foto. - Sisu:
Jõgisalu, Harri (foto); biograafia; Palad:
Esimene sinilill. Talveaeg. Öömajaline.
„Ära valeta!".

• Hiie, Eha
1. Ilmus kogumik algklassiõpilaste kõne
arendamiseks / - nr 7 (68), 1993. - lk
39-42. [Hiie, E. Mõtle ja jutusta. Kogumik kõne arendamiseks. Tln., ..Koolibri",
1993.] - Sisu: kolmas klass; emakeel;
õpilane; kõne arendamine; suhtlemisoskuse kujundamine.

• Jõgise, Seoriin
1. Nikolai Remmel koolimehe ja keelemetoodikuna / - nr 14 (75), 1995. - lk
65-69: 1 foto. - Sisu: Remmel, Nikolai
(foto); biograafia; tegevus keelemetoodikuna; keelemetoodiline looming.
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• Kalda, Maie
1. Maie Kaldalt ..Kooliuuenduslasele"/küsitles Kalju Leht. - nr 11 (72), 1995. - lk
68-73: 1 foto. - Sisu: Kalda, Maie (foto);
kirjandusteadlane; kirjandusõpetuse õppekirjandus; Väike-Maarja Keskkool;
Inglist, Juta; kirjandusõpetaja.
• Kallas, Roman
1, Novõi predmet i vetshnõje problemõ / nr 16 (77), 1996. - lk 65-79. - Sisu: eesti
keel riigikeelena; eesti kirjandus vene
koolis; sotsiaalne funktsioon; esteetiline
funktsioon.
• Kallas, Teet
1. Teet Kallaselt ..Kooliuuenduslasele"/-nr
17 (78), 1996. - lk 66-67. - Sisu: Tallinna 21. Keskkool; koolivaim; Õpilase mälestused.
• Kalvik, Silvia
1. Esteetiline suhtumine ja kodukultuur / nr 17 (78), 1996. - lk 49-51: iil. - Sisu:
esteetiline kasvatus; kodukultuur; käitumiskultuur; algklass; kunstiõpetus; mänguline tegevus.

4. Veel kord kooli arengukavast ehk uus on
sageli unustatud vana / - nr 19 (80),
1997. - lk 12-15. - Sisu: kooli arengukava; koostamine; Haridusministeeriumi
ringkiri; 1937. aasta; minevikukogemus.
5. Ühest vähemtuntud õpetajate kutseorganisatsioonist / - nr 20 (81), 1997. - lk
36-42. - Sisu: Eesti Keskkooliõpetajate
Kogu (EKESKO); asutamine; suhted
EÕLiga; EKESKO osa 1934.a koolireformis; EKESKO ajakiri .Tuleviku Rajad".
• Kirss, Ülle
1. Õpetaja töö ja hääl (õpetaja häälehoid) /
- nr 4 (65), 1993. - lk 46-49. - Sisu:
professionaalne kõnelemine; õpetaja;
hääletekke süsteem; häälehäired; häälehügieen.
2. Rabota utshitelja i ego golos (zabota o
golose utshitelja) / - nr 1, 1994. - lk
100-103. [Vaata ..Kooliuuenduslane" nr
4.] - Sisu: professionaalne kõnelemine;
õpetaja; hääletekke süsteem; häälehäired; häälehügieen.
• Kivi, Lilian
1. [Kaasautor: Roosleht, Milvi] Üldõpetusliku töö kavandamine / - nr 2 (63), 1992.
- lk 40-58. - Sisu: üldõpetus; tegevusteema; taustteema; märksõnastik; kõlbeline
kasvatus;
kodulugu;
töö
planeerimine; esimene klass; esimene
poolaasta; näidis.
2. Sellest, kuidas viimase poolsajandi jooksul on Eestimaal lapsi lugema õpetatud /
- nr 5 (66), 1993. - lk 32-39. - Sisu:
lugemine; analüütilis-sünteetiline häälikmeetod; hieroglüüfkiri; silpkiri; häälik-täheline kirjasüsteem; lugemaõpetamine;
aabits; metoodiline juhend; lugema õppimise protsess; häälikanalüüs; akvaariumimeetod.
3. [Kaasautor: Roosleht, Milvi] Planirovanie
integrativnogo obutshenija / - nr 1, 1994.
- lk 29-31. [Vaata ..Kooliuuenduslane"
nr 2.] - Sisu: üldõpetus; tegevusteema;
taustteema; märksõnastik; kõlbeline
kasvatus; kodulugu; töö planeerimine;
esimene klass; esimene poolaasta; näidis.

• Kelder, Harri
1. Õpetajate Kojast / - nr 10 (71), 1994. lk 26-30. - Sisu: Õpetajate Koda; tegevus; Eesti Õpetajate Liit; Eesti Keskkooliõpetajate Kogu; Eesti Kutsekoolide
Õpetajate Ühing.
2. Riiklikust järelevalvest haridussüsteemis
tagasivaatega kolmekümnendaisse aastaisse / - nr 16 (77), 1996. - lk 25-30. Sisu: riiklik järelevalve; koolinõunik; haridusnõunik; koolide inspektor; koolide
peainspektor; õppe- ja kasvatustöö ülevalve seadus; näidistundide andmine;
õpetajate teenistuse hindamine; aruanne; kvalifikatsiooninõuded; Reial, Gustav; Lang, Juhan; Grüntal, Julius; Alttoa,
Villem; Enno, Ernst; Raud, Märt.
3. Ühest ametikoolituse minevikuvormist/nr 17 (78), 1996. - lk 29-34: 1 tabel.
[Algus: ..Kooliuuenduslane" nr 16/Tabel:
kutseaineliste täienduskoolide jagunemine 1933/34. õppeaastal.]-Sisu: täienduskooli täiendusklassi õppekorraldus;
õppesisu: kutseaineline täienduskooli
üldhariduslik täienduskool; kutseõppeklass.

• Klement, Viiu
1. Juhan Torgist ja tema raamatust / - nr 13
(74), 1995. - lk 13-24: 2 fotot. - Sisu:
Tork, Juhan (foto); biograafia; Tartu Lin-
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nakool; mälestusraamat „Seisata, rändur"; Tartu Ülikool; haridustegevus; Marie Aidniku eraalgkool; Tartu Õpetajate
Seminar; eksiil; Hanau Eesti Gümnaasium; Uus-Meremaa; Kanada; ilmunud
tööd.

vatus" 1922, nr 10.] - Sisu: taastrükk;
noorsoo
ideaalid;
ankeetküsitlus;
analüüs; Kuks, August (foto).

• Kõnd, Meelis
1. Usuõpetusest enne ja nüüd / - nr 16 (77),
1996. - lk 15-18. - Sisu: usuõpetus;
Riigi Kooliamet; Raud, Märt; Anver, J.;
Aavik, Johannes; Põld, Peeter; Kõpp, Johan; põhiseadus; haridusseadus; usuvabadus; religioonipedagoogika; õppekava; postmodernistlik ühiskond.
• Kopso, Ilmar
1. Herman Rajamaa / - n r 2 (63), 1992.Ik 28-30. - Sisu: Rajamaa, Herman; Välis-Eesti; ilmunud õppekirjandus.
2. EHA 70 ehk 70 aastat Tallinna Linna
Pedagoogilise Muuseumi loomisest/- nr
4 (65), 1993. - lk 72-76. - Sisu: Eesti
Hariduse Arenduskeskus; Vabariiklik
Õpetajate Täiendusinstituut; Tallinna
Linna Pedagoogiline Muuseum; Eesti
Pedagoogikamuuseum; Janson, Aleksei; juubel; raamatukogu.
3. Peeter Põld 115 / - nr 6 (67), 1993. - lk
54-55. - Sisu: Põld, Peeter; juubel; konverents; Käis, Johannes; retseptsioon.
4. Veel Kustav Ollikust ning Haridusministeeriumi kodukorra (1927) saateks / - nr
17(78), 1996.-lk 19-29.-Sisu: Ollik,
Kustav; Haridusministeerium; kodukord;
haridusseadus; hariduskorraldus; Eesti
Pedagoogika Arhiivmuuseum.
5. „Kooliuuenduslase" 20. nr puhu! / - nr 20
(81), 1997. - lk 5-7 - Sisu: «Kooliuuenduslane"; pedagoogiline ajakirjandus;
ajalugu; Põld, Peeter.

• Kurtakko, Kyösti
1. Õpetaja kutsealane areng ja õppimistulemused enesehinnangu objektina / tõlkinud soome keelest Kai Võlli. - nr 7 (68),
1993. - lk 43-51. - Sisu: detsentristlik
koolituspoliitika; õpetaja kutsealane
areng; kooli õppimistulemused; enesehinnang; võrdlushindamine; indikaatorhindamine.
• Kurvits, Aleksander
1. Hariduse ja töö ühendamine on meieaegse elu ja kasvatuse peaprobleeme /
- nr 11 (72), 1995. - lk 23-29. [Ptk.
raamatust: Aleksander Kurvits. Õpetaja
kooliuuenduse kandjana (Trt. 1932).] Sisu: haridus; teadmiste rakendamise
oskus; staatiline õpetus; dünaamiline
õpetus; õppekooli meetod; Sokratese
õpetus; üld- ja kutsehariduse lahutamatus; empiiriline õpetamine; võõrkeele õppimine.
• Kuzmina, Olga
1. Problemõ politehnitsheskogo obrazovanija v gumanitarnoi shkole / - nr 17 (78),
1996. - lk 75-77. - Sisu: humanitaarkool; polütehniline haridus; WOKATE;
tehnikaõpetus; kursused.
• Kuurme, Tiiu
1. Õppimine kui oma maailmapildi loomine
/ - n r 10 (71), 1994.-lk 47-51.-Sisu:
õppimine; oma maailmapildi loomine;
kognitiivne õppimiskäsitlus; konstruktivistlik õppimiskäsitlus; Freinet, Celestin;
pedagoogilised vaated.
2. Loomulik saab tulla vaid loomingu läbi
(Õppimisest ja õpetusest Oulu avatud
koolides) / - nr 8 (69), 1994. - lk 62-68.
- Sisu: reformpedagoogika; lapsekesksus; avatud õpetus; Oulu avatud
koolid; hariduse eesmärk; iseseisev töö;
rühmatöö; hindamine; mäng.
3. Kui vabaks võib saada kool? / - nr 11 (72),
1995. - lk 31-34. - Sisu: Rüegsegger,
Rued; majandusühiskond; tsiviilühiskond; tänapäeva kool; defensiivne õppimine; ekspansiivne õppimine.
4. Eesti õpetaja suhted ja õigus / - nr 12
(73), 1995. - lk 64-67. - Sisu: õpetaja

• Kukk, Piret
1. [Kaasautor: Tooming, Kadri] Aastaring
lasteaias/-nr 14(75), 1995. - l k 37-48:
iil. - Sisu: Steineri lasteaed; aastaring;
loodusvaatlus; muinasjutt; fantaasia
arendamine; mäng; rühmatöö; rahvakalendri tähtpäevad; kunstitegevus; liikumine; tegevusplaan; hommikuringid; peod;
ülevaade pidudest.
• Kuks, August
1. Koolinoorsoo ideaalidest / - nr 18 (79),
1996. - lk 10-17:1 foto. [Ajakirjast „Kas12

5. Algkooli-õpetajate ettevalmistuse pedagoogilised ja sotsiaalsed alused/-nr 14
(75), 1995. - lk 5-17: 1 foto, 1 tabel.
[Ajakirjast ..Kasvatus" 1930, nr 5.] - Sisu:
taastrükk; Käis, Johannes (foto); algkooliõpetaja; ettevalmistamine; pedagoogilised ja sotsiaalsed nõuded; keskkoolilõpetaja; kutsevalik; pedagoogium; seminar; seminari õppekava; õpetajate ettevalmistamine välismaal.
6. Taevaskoja loodusest / - nr 14 (75),
1995. - lk 18-23: iil. - Sisu: taastrükk;
Käis, Johannes; uurimus; Taevaskoda;
geoloogiline ehitus; taimestik.

staatus; ühiskond; hariduspoliitika; Euroopa Foorum Vabaduse Eest Hariduses; õpetajaharidus.
5. Palgest palgesse Ameerikaga. Küsimusi
Mart Kuurmele / küsitles Tiiu Kuurme. nr 12 (73), 1995. - lk 68-73. - Sisu:
Kuurme, Mart; füüsikaõpetaja; kogemus;
ameerika kool; õpetamine; õppimine;
rühmatöö; bürokraatia; ameeriklaste haridustase.
6. Alguses oli ime(stamine) (ülestähendusi
workshop/werkstatt-töötuba-õpetusest
/ - nr 13 (74), 1995. - lk 54-50. - Sisu:
Kasseli Ülikool; töötuba-õpetus; põhiprintsiibid; õpilasekesksus.
7. Vaimusilmes nähtud tulevikukool / - nr 14
(75), 1995. 7 lk 69-73. - Sisu: kooliuuendus; TPÜ valikkursus „Meie sajandi
kooliuuenduslikke suundi"; tulevikukool;
tudengite arvamus.
8. Pühitsuseta jäänud kuninglik tee: Subjektiivne sissevaade uue õppekava projekti
kirjandusõpetusse / - nr 16 (77), 1996.
- lk 48-50. - Sisu: õppekava; kooliaine;
emakeel; kirjandusõpetus; kirjandus
kooliainena; isikukeskne õpetamine;
kooli funktsioonid.

• Käis, Merike
1. [Kaasautor: Tammiste, Elli] Inimese meeled ja meeleelundid / - nr 17 (78), 1996.
- lk 51-59: iil. - Sisu: algklass; loodusõpetus; praktiline töö; kokkuvõtete tegemine; tööjuhendid; inimese meeled;
meeleelundid.
• Kärkkäinen, Kaisu
1. [Kaasautor: Räty-Sarho Pirjo] Tervisekasvatus kui koostöös õppimine / tõlkinud soome keelest Kai Võlli. - nr 13
(74), 1995. - lk 59-62. - Sisu: tervisekasvatus; psühhosotsiaalne tervisekasvatus; õppimiskäsitlused; teadmiste
rakendamine; tegevuskava kolm suunda; uuriv õpetamine; hindamine.

• Käis, Johannes
1. Kooliuuenduslaste lähemaid ülesandeid/
- nr 1 (62), 1990. - lk 6-8. [Ajakirjast
«Kooliuuenduslane" 1933, nr 1.] - Sisu:
..Kooliuuenduslane"; kooliuuendustöö;
isetegevus;
individuaalne
tööviis;
üldõpetus; õpetajate kooliuuenduslik tegevus.
2. Lugejaile / - nr 1 (62), 1990. - lk 3.
[Faksiimile ajakirjast ..Kooliuuenduslane"
1934, nr 2.] - Sisu: taastrükk; ..Kooliuuenduslane".
3. Pukinmäe riiklik katsekool / - nr 2 (63),
1992. - lk 89-90. [Ajakirjast ..Kasvatus"
1934, nr 8, lk 395-397.] - Sisu: Soome
algkool; Pukinmäe riiklik katsekool; individuaalne tööviis; rühmatöö.
4. Kooliuuendustööst Eestis / - nr 8 (69),
1994. - lk 6-14: 3 joonist. [Ajakirjast
„Eesti Kool" 1939, nr 6.] - Sisu: kooliuuendus; vana ja uus kool; üldõpetus;
keskustus; levik Eestis; individuaalne
tööviis; maa-algkool; linnaalgkool; eestikeelne kooliuuenduslik kirjandus; kooli
konservatism.

• Kübarsepp, Kirsti
1. Luuletusi / - nr 4 (65), 1993. - lk 33-34.
- Sisu: Kübarsepp, Kirsti; Luuletused:
Sügisõhtu. Kevad. Lilled. Karjakoer. Pulmad.
• Laherand, Meri-Liis
1. Erik Eriksoni psühhosotsiaalse arengu
teooria / - nr 4 (65), 1993. - ik 50-61. Sisu: Erikson, Erik; psühhosotsiaalse
arengu teooria; Freudi psühhoanalüütiline teooria; edasiarendus; imikuiga; varane lapsepõlv; lapsepõlv; kooluga;
noorukiiga; täiskasvanuiga; identsuse
arengu teooria.
2. Teorija psihosotsialnogo razvitija Erika
Eriksona / - nr 1 [venekeelne erinumber],
1994. - Ik 85-99. [Vaata „Kooliuuenduslane" nr4.]-Sisu: Erikson, Erik; psühhosotsiaalse arengu teooria; Freudi
psühhoanalüütiline teooria; edasiarendus; imikuiga; varane lapsepõlv; lapsepõlv; kooluga; noorukiiga; täiskasvanuiga; identsuse arengu teooria.
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3. Mäng, töö ja õppimine eesti aabitsates /
- nr 16 (77),
1996. - lk 51-59.
[Järgneb.] - Sisu: Eisen, Loreida; Meister, Ülle; aabits; Luik, Viivi; Kokamägi,
Epp-Maria; „Meie aabits ja lugemik";
Hiie, Eha; lugemik; esimene klass; lugemaõpetamine; mäng; mängu olemus;
õppimine.
4. Mäng, töö ja õppimine eesti aabitsais / nr 17 (78), 1996. - lk 35-42. [Algus:
..Kooliuuenduslane" nr 16.] - Sisu: aabits; Luik, Viivi; Kokamägi, Epp-Maria;
mäng; töö; õppimine; arvustus.
5. Millest kirjutavad välismaa kasvatusajakirjad / - nr 17 (78), 1996. - lk 42-44.
[Ülevaade Soome kasvatuskuukirjast
„Kas- vatus" (4/1995).] - Sisu: Soome;
kasvatusajakiri; ülevaade sisust.
• Lang, Ants
1. Lugupeetud õpetajad! / - nr 14 (75),
1995. - lk 4. - Sisu: ..Kooliuuenduslane";
kirjastus ..Koolibri"; väljaande tulevik.
• Lange, Kaisa
1. Avatud õpetus [Avoin õpetus] / tõlkinud
soome keelest Aili Praks. - nr 3 (64),
1992. - lk 78-80. - Sisu: avatud õpetus;
projekt-meetod; kasutamise praktilised
aspektid.
2. Otkrõtoje obutshenije / - nr 1 [venekeelne
erinumber], 1994. - lk 82-84. [Vaata
..Kooliuuenduslane" nr 3.] - Sisu: avatud
õpetus; projekt-meetod; kasutamise
praktilised aspektid.
• Lehestik, Paul
1. Uuestisünd/-nr 1 (62), 1990.-lk 13-18.
- Sisu: ..Kooliuuenduslane"; kooliuuendustöö; Käis, Johannes; Käisi mälestuse
jäädvustamine; konverents.
2. 10 küsimust JKS-i tegevuse kohta / - nr
2 (63), 1992. - lk 102-103. - Sisu: Johannes Käisi Selts; tegevus; juhatus; Johannes
Käisi
nimeline preemia;
..Kooliuuenduslane".
3. Meilt ja meile. (JKSi sidemetest välismaaga) / - nr 6 (67), 1993. - lk 55-57. - Sisu:
Johannes Käisi Selts; sidemed välismaaga; Soome; Rootsi.
• Leht, Kalju
1. Ühe alguse puhul: (Johannes Käisi Seltsi
sünnist.)/-nr 1 (62), 1990.-lk 19-20.
- Sisu: Johannes Käisi Selts; üldkogu
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koosolek; juhatus; film Johannes Käisist;
konkurss „Algkool vajab õppematerjali".
2. Toimetajamõtisklus / - nr 2 (63), 1992. lk 5-12. - Sisu: ..Kooliuuenduslane"; eesti keel; kultuur; järjepidevus; õpetaja olemus;
kutsekindlus;
maaõpetaja;
maakool.
3. Kuus küsimust Peep Puksile - Käisi-filmi
režissöörile / intervjueerinud Kalju Leht.
- nr. 2 (63), 1992. - lk. 118-120: 1 foto.
- Sisu: Puks, Peep (foto); Käis Johannes; filmi sünnilugu.
4. Tagasivaade Käisi-filmi sünniloole sõnas ja p i l d i s / - n r 2 (63), 1992.-lk
103-117: 13 fotot. - Sisu: Käis, Johannes (foto maalist); filmi sünnilugu; Rosma koolimaja (foto); Tromsi talu; Ungru,
Julius (foto); Ivask, Albert (foto); Eisen,
Ferdinand (foto); Elango, Aleksander
(foto); Eilart, Jaan (foto); Kärkäinen, Kaisu (foto); Jakobson, Eha (foto); Gornischeff, Milvi (foto); Lehestik, Paul
(foto); Võru Õpetajate Seminari hoone
(foto).
5. Toimetajamõtisklus / - nr 3 (64), 1992. lk 3-9. - Sisu: haridus; sovjetlik pedagoogika; õppeedukus; vaimne surve;
väljapääs; psüühiline tasakaal; enesemääramine; klišeeline mõtlemine.
6. Toimetajamõtisklus / - nr 4 (65), 1993. lk 3-6. - Sisu: haridushaldus; sovjetiaegne hariduselu; omariiklusaegne hariduselu; ..Kooliuuenduslane"; taotlused;
tulevik.
7. Parijõe-fenomen / - nr 4 (65), 1993. - lk
7-10. [Väljavõte R. Lahi meenutusraamatust ..Kohtumised" (1988).] - Sisu: Parijõgi, Jüri; võrdlus Oskar Lutsuga;
pedagoogiline tegevus; bibliograafilisi
andmeid.
8. Uus aabits tulekul / - nr 4 (65), 1993. lk 36-41: 2 fotot. [Kolm pala uuest aabitsast: Johannese kodu. Mis Johannes linnas kuulis. Midrilinnumäng.] - Sisu: Luik,
Viivi (foto); Kokamägi, Epp-Maria (foto);
aabitsa sünnilugu; autorite taotlused.
9. Toimetajamõtisklus / - nr 6 (67), 1993. lk 3-8. - Sisu: kohustuslik haridus; kooli
omaalgatus; praegune haridusseis; haridusuuendus; haridusseadusandlus; hariduse
juhtimine;
turumajanduslik
ühiskond; hariduse roll; ..Kooliuuenduslane".

10. Toimetajamõtisklus / - nr 7 (68), 1993.
- lk 3-4. - Sisu: hariduse finantskriis;
eesti haridus; eelnevad etapid; kutse
õpetajate ülemaaliseks organiseerumiseks.
11. Ühest väärtuslikust algatusest / - nr 7
(68), 1993. - lk 55-57. - Sisu: Viljandimaa; kodu-uurimine; kogumik „Meie
kodu lugu"; Abja valla kool.
12. Jüri Parijõelt ..Kooliuuenduslasele".
Saateks / - nr 7 (68), 1993. - lk 58-59.
- Sisu: ajalooõpik; «Möödunud ajad jutustavad".
13. [Kaasautor: Parol, Nadežda] Vvedenije
/ - n r 1 [venekeelne erinumber], 1994.Ik 4-6. - Sisu: «Kooliuuenduslane"; venekeelne väljaanne.
14. Toimetajamõtisklus / - nr 8 (69), 1994.
- lk 3-5. - Sisu: kooliuuendus; haridusuuendus; Käis, Johannes; haridusseadusandlus; realiteeditunne; õpetajaskond; rütmitaju.
15. Toimetajamõtisklus / - nr 9 (70), 1994.
- lk 3-7. - Sisu: haridusminister; Olesk,
Peeter; nõukogude aeg; hariduskogemus; hariduse diferentseerimine; algupärane Õppekirjandus; välissuhted;
õppekava projekt.
16. Toimetajamõtisklus/-nr 10 (71), 1994.
- lk 3-4. - Sisu: ..Kooliuuenduslane"; tagasivaade ilmunud numbritele; tulevik.
17. Toimetajamõtisklus/-nr 11 (72), 1995.
- lk 3-5. - Sisu: hariduspoliitika; vasakja parempoolsus poliitikas; õppemaks;
rikkad ja vaesed õpilased; õpetajaskonna organiseerumine.
18. Toimetajamõtisklus / - nr 13 (74), 1995.
- lk 3-5. - Sisu: töökasvatus; kõlbeline
kasvatus; kehaline areng; riigikaitseõpetus; õpetaja täiendkoolitus; haridusreform.
19. Märt Raud contra Johannes Käis / - n r
13(74), 1995.-lk 6-12.-Sisu: Käis,
Johannes; kooliuuendus; üldõpetus; individuaalne õppeviis; Raud, Märt; entsüklopeedilised andmed; Käisi ideede
tutvustus; kriitika.
20. Toimetajamõtisklus / - nr 14 (75), 1995.
- lk 3-4. - Sisu: «Kooliuuenduslane"; kirjastus ..Koolibri"; väljaande tulevik; põhisuunad.
21. Toimetajamõtisklus / - nr 15 (76), 1996.
- lk 3-6. [Haridusministri rollist.] - Sisu:
haridusminister; Põld, Peeter; Annus-

son, Jüri; Veiderma, Aleksander; Mikkelsaar, Friedrich Volrad; Kann, Nikolai;
Jaakson, Aleksander; Eisen, Ferdinand;
Loik, Rein; Rajangu, Väino; Kreitzberg,
Peeter.
22. Toimetajamõtisklus / - nr 16 (77), 1996.
- lk 3. - Sisu: eesti õpetaja; hariduse
juhtimine; kõlbeline kasvatus; Mäe, Hjalmar; Leesi, Lauri; õpetaja palk; õpetamise eesmärk; õpilasekesksus.
23. Curriculum vitae: Olaf Prinits / - nr 16
(77), 1996.-lk 40.-Sisu: Prinits, Olaf
(foto); lühibiograafia.
24. Toimetajamõtisklus / - nr 17 (78), 1996.
- lk 3-5. - Sisu: Eesti; majandusareng;
inimarengu indeks; hariduskorraldus;
haritus; valem: haridus=kaup; kõrgkool;
kutseharidus; kooli kasvatuslik toime.
25. Toimetajamõtisklus/-nr 18 (79), 1996.
- lk 3-5. - Sisu: kooliuuendus; XXI sajandi kool; haridusreform.
26. Iisaku lood: kõrvalpilguga Iisaku
Keskkoolist / - nr 18 (79), 1996. - lk
18-22. - Sisu: Iisaku; Mölder, Endel;
Iisaku Keskkool; koolimuuseum; nõukogude aeg; hariduselu; Aidma, Rein.
27. Toimetajamõtisklus / - nr 19 (80), 1997.
- lk 3. - Sisu: hariduselu; järjepidevus;
stabiilsus; pedagoogika alusdistsipliinid;
nõukogude aeg; õpetaja ettevalmistus;
Eesti haridusminevik.
28. Saateks / - nr 19 (80), 1997. - lk 21. Sisu: Elango, Aleksander (foto).
29. Toimetajamõtisklus / - nr 20 (81), 1997.
- lk 3-4. - Sisu: hariduse järjepidevus;
«Kooliuuenduslase" autorkond.
• Leht, Viive
1. JKSi seminar septembris 1993 / - nr 7
(68), 1993. - lk 52-55. - Sisu: Johannes
Käisi Selts; seminar„Projektmeetod õpetaja arendamisel"; steinerpedagoogika;
Raasiku valla koolivõrk; kohalik omavalitsus; Aruküla Põhikool; hariduspoliitika
puudumine; Käis, Johannes; didaktika
käsiraamat; Riigi Kooliamet; prioriteedid.
2. Pedagoogiline päev Johannes Käisi Seltsis (93.12.11)/-nr 8 (69), 1 9 9 4 . - l k
75-76. - Sisu: pedagoogiline päev Põlvas; Schwartz, Johann Georg; Oldekop,
Gustav Adolf; Johannes Käisi Selts; mõttevahetus „J. Käis ja tänapäeva kooliuuendus".
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• Levävaara, Hannele
1. Metalliprojekt / tõlkinud Hilda Urb; Anne
Pihaste. - nr 3 (64), 1992. - lk 82-86. Sisu: projektmeetodi kasutamine; keemia; kaheksas klass; teema ..Metallid ja
elektrokeemia katsed".

3. Missugune haridus peaks olema lasteaiakasvatajad / - nr 18 (79), 1996. - lk
32-38: 2 fotot. - Sisu: lasteaiakasvataja;
Tallinna Pedagoogiline Seminar (foto);
alushariduse metoodika ja täiendkoolituse osakond; funktsioonid; Almann, Sirje
(foto).

• Liimets, Heino
1. Vastastikuse kasvatamise printsiip kasvatuses / - nr 9 (70), 1994. - lk 33-35.
- Sisu: kasvatustöö; didaktika printsiibid;
kohuse- ja vastutustunne; vastastikuse
rikastamise printsiip; õppetöö printsiibid;
õpilane; eeldused; võimete erinevused.

• Leino, M
1. Kas integreerida või mitte? / - nr 20 (81),
1997. - lk 52-56. - Sisu: integratsioon
eriõpetuse arendajana; Tampere seminari tutvustus.
• Leino, Pirkko
1. Keel ja emakeel / tõlkinud soome keelest
Kai Võlli. - nr 1 (62), 1990. - lk 99-103.
- Sisu: keel; inimkeel; emakeel; rühmaidentiteedi, mõtlemise ja suhtlemise vahend.

• Liimets-Sorokin, Reet
1. Saateks. Heino Liimets ning Käislik mõtteruum / - nr 9 (70), 1994. - lk 36. - Sisu:
Liimets, Heino; vastastikuse rikastamise
printsiip; rühmatöö; ideeline lähedus Johannes Käisiga.

• Leppik, Peep
1. Valupunktis on üleminek keskastmesse /
- n r 10 (71), 1994.-lk 52-56.-Sisu:
üleminek keskastmesse; klassiõpetaja;
ainekeskne õpetamine; lapse areng;
omandamispsühholoogia; õpilased; jaotumine signaalsüsteemi tüüpidesse; personaalsed iseärasused.
2. Omandamisprotsess ja õpetaja tegevus
tunnis / - nr 12 (73), 1995. - lk 50-55. Sisu: omandamisprotsess; õpetaja tegevus tunnis; didaktika printsiibid; reproduktsioonimeetod; arendav õpetamine.

• Liiva, Aimur
1. Geograafia ainekava - eesmärgid ja vahendid / - nr 14 (75), 1995. - lk 53-58.
- Sisu: geograafia; ainekava koostamine; õpetamise eesmärgid; oodatavad
õpitulemused; õpetuse sisu; regionaalne
ja süsteemne käsitlus; vahendid; geograafiaõpetuse tulevik.
• Liiva, Mall
1. [Kaasautorid: Rohtmets, Kersti; Sulg,
Anu] Õppeainete integreerimisest / - nr
20 (81), 1997. - lk 57-64. - Sisu: õppeainete integreerimine; õpilase eelteadmised; eelteadmiste allikad; hinnang
teadmiste kohta; analüüs; integreerimisvõtted.

• Leštšenko, Evi
1. Loodusega tutvumine 4 - ja 5-aastaste
rühmas (lastevanematele) / - nr 2 (63),
1992. - lk 59-82. [Evi Leštšenko avaldatav töö pälvis JKS-i konkursil (1990) teise auhinna.]- Sisu: lasteaed; 4- ja
5-aastaste rühm; loodusega tutvumine;
sügis; töökava; lapsevanem.
2. Loodusega tutvumine. Talv / - nr 3 (64),
1992. - lk 51-63. [Algus: ..Kooliuuenduslane" nr 2.] - Sisu: loodusega tutvumine; talv; töökava.
3. Loodusega tutvumine. Kevad/-nr 6 (67),
1993. - lk 33-40. [Algus: ..Kooliuuenduslane" nr 2-3/Järgneb.] - Sisu: loodusega tutvumine; kevad; töökava.
4. Loodusega tutvumine 4- ja 5-aastaste
rühmas. Suvi / - nr 7 (68), 1993. - lk
32-38. - Sisu: lasteaed; 4- ja 5-aastaste
rühm; loodusega tutvumine; suvi; töökava.

• Lind, Ene
1. Johannes Käis tööõpetuse propageerijana / - nr 14 (75), 1995. - lk 24-27. Sisu: Käis, Johannes; töökool; tööõpetus kui õppeaine; tööõpetuse osa
üldõpetuses; näide; metoodilisi juhiseid.
• Linstrem, L
1. V shkolah goroda Sillamjae / - nr 19 (80),
1996. - lk 63-68. - Sisu: Eesti; venekeelne kool; Sillamäe; kooli õppekava; võõrkeele õpetamine; õpilaste arv; õpetajate
arv; üleminek uuele õppekavale; riigikeele õpetamine.
• Loik, Rein
1. [Pühendus ..Kooliuuenduslasele"] / - nr 1
(62), 1990. - lk 2. [Autograaf: Rein Loik.]
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dagoogiline
praktika;
proovitund;
konspekt; õpetaja-metoodik; usuõpetus;
emakeel; matemaatika; saksa keel; klassijuhataja.
3. Rakvere Õpetajate Seminari vaimust / nr 5 (66), 1993. - lk 15-22. [Algus:
..Kooliuuenduslane" nr 3 ja 4.] - Sisu:
Rakvere Õpetajate Seminar; pedagoogiline praktika; Väike-Maarja Algkool; Einblau,
Joh.
(Heinpalu,
Juhan);
Pärnamägi, Elise; Nopasson, Ado; Neumann (Neemre), Viktor; Rakvere II
algkool; Inju lastekodu; Riigi Kurttummade Kool; harjutuskool; laste peo korraldamine;
kutseeksam;
Latt,
Ellen;
biograafia.
4. Lauluõpetaja Evert Mesiäinen / - nr 8
(69), 1994. - lk 25-30. [Ka: Vahter,
Artur „Saateks"./Järgneb]. - Sisu: Mesiäinen, Evert; muusikapedagoog; Rakvere Õpetajate Seminar; muusikaline
ettevalmistus; koorilaul.
5. Lauluõpetaja Mesiäinen / - nr 9 (70),
1994. - lk 13-18: iil. [Algus: ..Kooliuuenduslane" nr_8.]-Sisu: Mesiäinen, Evert;
Rakvere Õpetajate Seminar; muusikaõpetus; toonika-do-meetod; noodiõpetus.

- Sisu: ..Kooliuuenduslane"; pühendus;
autograaf.
• Loks, Märge
1. Inimese toes/skelett/-nr 17 (78), 1996.
- lk 59-65: iil. - Sisu: neljas klass; loodusõpetus; inimese skelett; praktiline
töö; töö metoodiline alus; töö analüüs.
• Louhija, Outi
1. Mis on loov väljendustegevus / tõlkinud
Kai Võlli. - nr 6 (67), 1993. - lk 49-53. Sisu: Soome kool; loov väljendustegevus; aistinguharjutused; lõdvestus-pingestus;
mängimine
aastaaegadekujutlustega.
• Lukk, Külli
1. Vabadus õppida kogu elu / - nr 9 (70),
1994. - lk 51-55. - Sisu: koolikohustus;
varjatud õppekava; isiklik kogemus; õppimine; traditsiooniline õppimine; vabaharidus; koolis omandatud teadmised;
puudused; õppimisühiskond; pidevõpe;
üksikisiku arenguvajadus.
2. Rühmatöö võimalikkusest täiskasvanu
hariduses / - nr 12 (73), 1995. - lk 56-59.
- Sisu: täiskasvanu; rühmatöö; õpiring;
töökorraldus; hindamine.
• Lume, Ellen
1. II - IV klassi õpilaste õpiprobleeme / - nr
15 (76), 1996. - lk 29-31: 1 tabel. [695
õpilase küsitlemise põhjal. Tabel.] - Sisu:
uurimistöö; algkool; õpiprobleem; kodutööd; õppeedukus; vanemate huvitatus.

• Läänemets, Urve
1. Hilda Taba pedagoogilise pärandi rakendamise võimalusest Eestis / - nr 5 (66),
1993. - lk 56-62. - Sisu: Taba, Hilda;
biograafia; pedagoogiline pärand; rakendamine; õppekava; õppesisu valik; eritasemeliste teadmiste piiritlemine; lapsekesksus; õpetamise strateegiad.

• Luts, Kalju
1. [Pühendus ..Kooliuuenduslasele"] / - nr 1
(62), 1990. - l k 2 . [Autograaf: Kalju Luts.]
- Sisu: ..Kooliuuenduslane"; pühendus;
autograaf.

• Makarev, Igor
1. Pervõje shkolnõje godõ - eto otshen
važno/-nr15(76), 1996. - lk 6 7 - 7 8 . Sisu: kooli astumine; mõju lapse psüühikale; esimene klass; matemaatika; kahe
programmi (1988, 1993) võrdlus; erinevate tegevuste vaheldumine; päevane ja
nädalane õppeainete jaotus; töövõime
dünaamika; kooliga kohanemine.
2. Pedagogika svobodõ, iii psihopedagogika / - nr 18 (79), 1996. - lk 66-79. - Sisu:
pedagoogika; seaduspärasused; kasvatustöö tulemused; õpetaja; õpetamise
eesmärgid; õppeprotsess; alternatiivpedagoogika; traditsiooniline õpetamine;
puudused; psühhopedagoogika; kooli feminiseerumine.

• Latt, Ellen
1. Rakvere Õpetajate Seminari vaimust.
(Kiri kunagisele klassikaaslasele.) Pedagoogilisest praktikast Rakvere Õpetajate
Seminaris/-nr 3 (64), 1992.-jk 14-23.
[Järgneb.] - Sisu: Rakvere Õpetajate
Seminar; harjutuskool; pedagoogiline
praktika; ettevalmistus; praktika koostisosad; üldõpetus; proovitund.
2. Rakvere Õpetajate Seminari vaimust / nr 4 (65), 1993. - lk 14-25. [Algus:
..Kooliuuenduslane" nr 3./Järgneb.] Sisu: Rakvere Õpetajate Seminar; pe17

[Algus: ..Kooliuuenduslane" nr 10.] Sisu: aabits; lugemisoskuse arendamine; lugemisoskuse komponendid; teksti
jõukohasus; pildi ja teksti koosmõju; hoiistlik keeleõpetus.

• Malmstein, Kai
1. Johannes Valgma kui õpetaja ja keelemees / - n r 16 (77), 1996.-lk30-31. Sisu: Valgma, Johannes (foto); biograafia; haridustegevus; mälestused; Sööt,
Bernhard (foto); Raielo, August (foto).
2. Milleks meil seda käsitööd üldse vaja on?
/ - nr 18 (79), 1996. - lk 56-60: 3 fotot.
- Sisu: tööõpetus; kool; õpetamise vajalikkus.

• Neare, Viivi
1. Erivajadustega lapsed õpetaja hinnangutes / - nr 9 (70), 1994. - lk 64-68: 1
tabel. - Sisu: haridusuuendus; õpetuse
diferentseerimine; tavakool; erivajadustega laps; õpetajate valmisolek; uurimus;
erisuskategooriad; küsitluslehtede tulemused.

• Maran, Iko
1. iko Maranilt ..Kooliuuenduslasele" / - nr 5
(66), 1993. - lk 63-72: 2 fotot. - Sisu:
Maran, Iko (foto); katkend raamatust
„Kuidas kasvatada lastevanemaid".

• Neeme, Astrid
1. Tunne iseennast / - nr 8 (69), 1994. - lk
58-61. [Järgneb.] - Sisu: psühholoogia;
vaimne tervis; väärtushinnangud; enesetunnetus; mina-pilt; tundmuste väljendamine.
2. Kas sina oled hingeliselt terve täiskasvanu? / - nr 9 (70), 1994. - lk 76-79.
[Vaata samalt autorilt ..Kooliuuenduslane" nr 8.] - Sisu: täiskasvanu; vaimne
tervis; psüühilised omadused; kehalised
omadused; hingelised omadused.

• Meerits, Avo
1. „... on vaja otsest dialoogi õpetajaga" / nr 4 (65), 1993. - lk 26-28. - Sisu:
..Kooliuuenduslane";
funktsioonid;
täiendkoolitus.
• Morel, Sirje
1. Anna võimalus ise tegutseda / - nr 8 (69),
1994. - lk 55-58. - Sisu: algõpetus; iseseisev töö; rühmatöö; emakeel; näidend;
teine ja neljas klass; loodusõpetus; õppekäik; esimene ja kolmas klass; kahe
klassi õpilaste ühistegevus; peoõhtu.

• Niinesalu, Luule
1. Vanematega koos / - nr 5 (66), 1993. lk 40-43. - Sisu: õpetaja kogemus;
algklass; rühmatöö; õpilane; ülesanne;
õigus; kohustus; kooli ja kodu koostöö;
lapsevanemate abi.

• Mänd, Heljo
1. Heljo Männilt ..Kooliuuenduslasele" / - nr
2(63), 1992.-lk 121-127:1 foto.-Sisu:
Mänd, Heljo (foto); Jutud: Ajaloo võileib.
Õunapäkk. Kevadtilgad. Poolik ja terve.
Gerda ja kääbus. Luuletused: Kevad
põleb ära. Oi kulda, oi kulda. Pole kabjaraudu. Kullakäik. Sinised sõnad.

• Niinivaara, Eeva
1. Nagu eilne päev... / - nr 7 (68), 1993. lk 13-19. [Artikkel on ilmunud Helsingis
1981 .aastal teoses „Kasvumaa".] - Sisu:
Võru Õpetajate Seminar; Õpetaja mälestused; seminari aed; Kreutzwald, Fr. R.;
mälestuse jäädvustamine; Käis, Johannes.

• Mölder, Endel
1. Kuidas sündis Iisaku koolimuuseum / - nr
18(79), 1996.-lk 27-31:2 fotot.-Sisu:
Iisaku; koolimuuseum; muuseumi loomine; laiendamiskavatsused; eestluse säilimine; muuseumi tähtsus; Mölder, Endel
(foto).

• Niit, Ellen
1. Ellen Niidult ..Kooliuuenduslasele" / - nr
4 (65), 1993. - lk 77-86: iil. - Sisu: Jutud:
Kuri nurk. Prillid. Tiia pliiats. Triinu mängib klaverit. Maakera. Puutalgud. Taadi
taskukell. Luuletus: Imeline autobuss.

• Müürsepp, Mare
1. Aabits: sissejuhatus holistlikku keeleõpetusse / - nr 10 (71), 1994. - lk 34-39.
[Järgneb.] - Sisu: aabits; emakeele algõpetus; hoiistlik keeleõpetus; lugemaõpetamine; ajalugu ja tänapäev;
lasteraamatu spetsiifika.
2. Aabits: sissejuhatus holistlikku keeleõpetusse / - nr 11 (72), 1995. - lk 35-39.

• Nikkanen, Pentti
1. Organisatsiooni kultuurist, selle arendusprogrammi kavandamisest ja jälgimisest
/tõlkinud soome keelest Kai Võlli. - nr 5
(66), 1993. - lk 44-55. - Sisu: organisatsioon; õppeasutuse seesmine arendami18

ne; nüüdisseis; tulevikuperspektiiv; arengustrateegia; ühejärguline õppimine; kahejärguline õppimine; enesehinnang;
arendusprogramm;
vaatlus; arvutiprogramm; eneseanalüüs.

3. Üldõpetus / - nr 8 (69), 1994. - lk 20-25.
[Algus: ..Kooliuuenduslane" nr 6-7.] Sisu: üldõpetus; Tallinna Linna XIII
Algkool; õppekäik; koolinõunik Brüller;
koduümbruse ring; Viidas, G.

• Nilson, Malle
1. Mänguelementide kasutamisest muusika
kuulamisel / - nr 3 (64), 1992. — lk
64-66. - Sisu: muusikaõpetus; muusika
kuulamine; mänguelementide kasutamine; mõju omandamisprotsessile; katsed
esimestes klassides.
2. Laulmine Eesti Vabariigi algkooli õppekavades aastatel 1917-1940/-nr 11 (72),
1995. - lk 51-55. - Sisu: laulmine;
algkooli
õppekavad;
1917-1940;
programmide sisu; võrdlus.

• Olesk, Peeter
1. Ferdinand Eiseni tunnustuseks / - nr 10
(71), 1994. - lk 65. - Sisu: Eisen, Ferdinand; Eesti kooli kontseptsioon; originaalõpik.
• Palmaru, Tiia
1. Tiia Palmarult ..Kooliuuenduslasele" / - nr
18 (79), 1996. - lk 63-65: 1 foto. - Sisu:
Palmaru, Tiia (foto); Eesti pedagoogikaajaloo jäädvustamine helilintidele.
• Paltser, Mall
1. Töökogemuslikke järeldusi matemaatika
õpetamisel keskastmes vähevõimekatele õpilastele / - nr 15 (76), 1996. - lk
37-40. - Sisu: keskaste; matemaatika;
vähevõimekas õpilane; töö kavandamine; rõhuasetused; töö emakeelega; töö
põhimõistetega; õpetamine tegevuse
kaudu; õpioskuste arendamine.

• Noor, Endel
1. Üht vana õppekava sirvides / - nr 8 (69),
1994. - lk 46-51. [Algkooli matemaatika
õppekava projektist (1925)./Järgneb.] Sisu: algkool; matemaatika; õppekava
uuendamine; vana õppekava; tegelikkuse ja koolimatemaatika vaheline seos;
õppematerjali
valik;
algkooliõpilase
vaimne suutlikkus; arusaamisel põhinev
õppimine; õppesisusse kuuluvad tegevused.
2. Üht vana õppekava sirvides / - nr 9 (70),
1994. - lk 37-42. [Algus: ..Kooliuuenduslane" nr 8.] - Sisu: algkool; matemaatika;
õpiraskused; õppekava; lapse arenguloogika; peastarvutamine; kirjalik arvutamine.

• Parijõgi, Jüri
1. Koduloo kaitseks / - nr 3 (64), 1992. - lk
10-14. [..Kasvatus" 1937, nr 2, lk 82-85.]
- Sisu: taastrükk; kodulugu; õppeaine;
õppeprintsiip; kodulooline vaateõpetus;
propedeutiline koduloo kursus; kasvatuslik väärtus.
2. Jüri Parijõelt ..Kooliuuenduslasele" / - nr
7 (68), 1993. - lk 59-62. [Katkend ja
sisukord ajalooõpikust ..Möödunud ajad
jutustavad".]- Sisu: ajalugu.
3. V zaštšitu kraevedenija/- nr 1 [venekeelne erinumber], 1994.-lk24-28. [Vaata
..Kooliuuenduslane" nr 3.]- Sisu: taastrükk; kodulugu; õppeaine; õppeprintsiip;
kodulooline vaateõpetus; propedeutiline
koduloo kursus; kasvatuslik väärtus.

• Nuutinen, Pirjo
1. Võim kui kasvatusprobleem / refereerinud Soome ajakirjast ..Kasvatus"
4/1995 Meri-Liis Laherand. - nr 19 (80),
1997. - lk 33-35. - Sisu: võim; kasvatusprobleem; võimukasutuse vormid; autoriteet; võimu rakendamine; sundimine;
manipuleerimine; keelitav mõjutamine.

• Parol, Nadežda
1. Vvedenije / - nr 1, 1994. - lk 4-6. - Sisu:
..Kooliuuenduslane"; venekeelne väljaanne.

• Oengo-Juhandi, Adele
1. Üldõpetus / - nr 6 (67), 1993. - lk 9-15.
[Järgneb.] - Sisu: õpetaja kogemus;
üldõpetus; esimene klass.
2. Üldõpetus / - nr 7 (68), 1993. - lk 5-13.
[Algus: ..Kooliuuenduslane" nr 6. /
Järgneb.] - Sisu: õpetaja kogemus;
üldõpetus; esimene klass; rühmatöö;
lapsevanem.

• Parvela, Leena
1. Kirjutamisprotsessile tuginev õpetus
(lll-VI kl) / - nr 9 (70), 1994. - lk 80-84.
[Järgneb.]- Sisu: kirjutamisprotsessile
tuginev õpetus; kirjutamisprotsessi eta19

• Praks, Aili
1. Kooliuuenduse „tont" on jõudnud Eestisse?/-nr 3 (64), 1992.-lk 69-72.-Sisu:
kooliuuendus; pedagoogilised põhimõtted; filosoofiline alus; reformpedagoogika; Soome; uuendusmeelne õpetaja.
2. Freinet' pedagoogika põhimõtteid / koostanud ja tõlkinud Aili Praks. - nr. 3 (64),
1992. - lk 86-90. - Sisu: Freinet, Celestin; Soome õpetajate ühendus ..Elärnänkoulu - livets skola ry"; pedagoogika;
filosoofilised põhimõtted.
3. Projekt-meetodi rakendamise ideid Soome koolides (valik näiteid raamatust
„Koulutuksen uudet tuulet") / näited valinud ja tõlkinud soome keelest Aili Praks.
- nr. 3 (64), 1992. - lk. 81-82. - Sisu:
Soome kool; projekt-meetod; näited.
3. „Prizrak" obnovlenija shkolõ pribõl v Estoniju / - nr 1 [venekeelne erinumber],
1994. - lk 73-77. [Vaata „Kooliuuenduslane" nr 3.]- Sisu: kooliuuendus; pedagoogilised põhimõtted; filosoofiline alus;
reformpedagoogika; Soome; uuendusmeelne õpetaja.

pid; häälestamine; häälestamisharjutused; visandamine; viimistlemine.
2. Kirjutamisprotsessile tuginev õpetus
(lll-VI kl) / tõlkinud Aili Praks. - nr 11
(72), 1995. - lk 59-62. [Algus: „Kooliuuenduslane" nr 9.] - Sisu: kirjutamisprotsessile tuginev õpetus; visandamine;
tagasiside; viimistlemine; toimetamine;
korrektuur; hindamine; esitamine.
• Paul, Toomas
1. Eesti rahvaharidusest ja Piibli osast selles / - nr 8 (69), 1994. - lk 31-36.
[Järgneb.] - Sisu: eestlaste ristiusustamine; piibel; luterlik reformatsioon; Wanradt-Koelli katekismus; jesuiitlus.
2. Eesti rahvaharidusest ja Piibli osast selles/-nr 9 (70), 1994.-lk26-32. [Algus:
«Kooliuuenduslane" nr 8.] - Sisu: rahvaharidus; jesuiidid; ristiusk; piibel; eestikeelne raamat; laudaabits; lugemisoskuse levik; Forselius, Bengt Gottfried;
piibli lugemise mõju.
• Pervik, Aino
1. [Kaasautor: Raud, Eno] Aino Pervikult ja
Eno Raualt «Kooliuuenduslasele" / - nr 3
(64), 1992. - lk 93-95: 1 foto. - Sisu:
Pervik, Aino (foto); Raud, Eno (foto);
Lühijutt: Lugu leivapoe uksest. Kase vari.
Kolm lindu. Heinaritsikate sirin. Sõbrad.
Metstuvi kruugutamine.

• Prinits, Olaf
1. Püüdlusi matemaatika õpetamise paremustamiseks
viiekümnendail
ja
kuuekümnendail aastail / - nr 16 (77),
1996. - lk 37-4Q. - Sisu: matemaatika;
Õpetamine; õppekava; töökooli printsiipide rakendamine; töövihik; õpik; autorid;
üleliiduliste programmide kehtestamine;
matemaatika ja füüsika olümpiaadid;
matemaatika ainekomisjon; seadus
„Kooli ja elu sidemete tugevdamisest";
tootmisõpetus;
matemaatikaõpetuse
uuendamine; originaalõpikute kasutuselevõtmine; matemaatikute ja füüsikute
teaduslik-pedagoogiline konverents.

• Pintmann, Maiu
1. Et õpilase teadmishimu ja töötahe ei
kaoks / - nr 6 (67), 1993. - lk 27-32: 3
fotot. - Sisu: õpetaja kogemus; üldõpetus; rühmatöö.
• Pool, Reet
1. Reet Poolilt ..Kooliuuenduslasele" (õpetaja igapäevaseks vormis püsimiseks) / nr 10 (71), 1994. - lk 69-74: iil. - Sisu:
Pool, Reet (foto); õpetaja; vaimne tervis;
kehaline tervis; harjutused.
• Port, J
1. Algkooli vaatlusaed / - nr 15 (76), 1996.
- lk 5-12. [Ajakirjast "Kasvatus" 1934,
nr3. Avaldatud EPAMi soovitusel.]- Sisu:
taastrükk; algkool; kooliaed; vaatlus;
taimmaterjali valiku põhimõtted; vaatlusaia osad; morfoloogiline osakond;
süstemaatiline osakond; bioloogiline
osakond; ravimtaimed; mürgised taimed.
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• Puik, Tiiu
1. Eesti keele häälikuortograafia emakeele
algõpetuses / - nr 8 (69), 1994. - lk
52-55:1 skeem.-Sisu: algõpetus; emakeele programm; häälikuortograafia
reeglid; nõuded neljanda klassi lõpetajale; Kurrik, Juhan; kirjaviisi põhiseisukohad.
2. Reegel on õpilase abiline / - nr 16 (77),
1996. - lk 19-24. - Sisu: emakeel; algõpetus;
lugemaõpetamine;
kirjutamaõpetamine; häälik; täht; täishäälik;
kaashäälik;
eristamine;
kaashääli-

kuühend; õpilase
analüüs; näide.

tehtav

sõnade

• Pulk, Katrin
1. Arv kui ilming ja elamus (Waldorfi pedagoogika elementide kasutamisvõimalustest algklasside matemaatikaõpetuses) /
- nr 14 (75), 1995. - lk 48-53: 1 joonis.
- Sisu: Steineri kool; tavakool; algklass;
matemaatika õpetamine; õppekava;
eesmärk; võrdlus; Steineri pedagoogika
elemendid; tavakooli matemaatikatund.
• Puskar, Mari-Anna
1. [Kaasautor: Salumaa, Tarmo] Kursustesüsteemi rakendamisest Tallinna 32.
Keskkoolis / - nr 15 (76), 1996. - lk
31-36: 3 tabelit. [Vaata ka „Kooliuuenduslane" nr12, Krista Sillari kirjutis „Ühe
kooli võimalikust arenguteest".]- Sisu:
Tallinna 32. Keskkool; koolikorralduse
analüüs; õppekava; kursustesüsteem;
viis perioodi; õpimotivatsioon; õpilaste
vastutus; õpilaste arvamus kursustesüsteemist.
• Pärnpuu, Anu
1. Loodusloolisi harjutusi ja ülesandeid õpiraskustega õpilastele / - nr 15 (76),
1996. - lk 16-28: iil. - Sisu: õpiraskustega Õpilane; õpivilumuse spetsiifilised häired; õppemeetodid; näitlik õpetamine;
looduslooline harjutus; ülesanne; iseseisev töö; tööjuhend.

2. Suur loodusesõber ja töömees Jaan Port
/ - nr 15 (76), 1996. - lk 13-15: 1 foto. Sisu: Port, Jaan (foto); biograafia; loodusteaduslikud artiklid; töökool; kooliaed.
3. Haridusesammas Kustav Ollik / - nr 17
(78), 1996. - lk 15-18. - Sisu: Ollik,
Kustav (šarž); biograafia; haridustegevus; seltskondlikud kohustused.
4. August Kuks Eesti pedagoogikas ja hariduses / - nr 18 (79), 1997. - lk 5-10. Sisu: Kuks, August; biograafia; haridustegevus.
5. Friedrich Volrad Mikkelsaar/-nr 19 (80),
1997. - lk 4 - 1 1 . - Sisu: Mikkelsaar,
Friedrich Volrad; biograafia; haridustegevus; õpikute kirjutamine; rahvakoolide
inspektor; töö Haridusministeeriumis;
õppekava; avalike keskkoolide seadus;
kutseõppeasutuste seadused; Linnamäe valla kool.
6. Enn Murdmaa - koolimees ja haridusjuht
/ - n r 20 (81), 1997. - lk 32-36. - Sisu:
Murdmaa, Enn; biograafia; tegevusest
hariduspõllul; kooliõpikute autor.
• Raud, Eno
1. [Kaasautor: Pervik, Aino] Aino Pervikult
ja Eno Raualt «Kooliuuenduslasele" / - nr
3 (64), 1992. - lk 93-95: 1 foto. - Sisu:
Pervik, Aino (foto); Raud, Eno (foto);
Lühijutt: Lugu leivapoe uksest. Kase vari.
Kolm lindu. Heinaritsikate sirin. Sõbrad.
Metstuvi kruugutamine.

• Raatikainen, Tuula (vt. ka Hyyrö, Tuula)
1. Integratsioon - kooli arendamise vahend
/ tõlkinud soome keelest Kai Võlli. - nr 4
(65), 1993. - lk 61-67. - Sisu: kooli
arendamine; õpetuse integreerimine;
üldõpetus; õpetuskava koostamine; näidis.

• Raud, Märt
1. Usuõpetuse kasvatuslikud ülesanded
algkoolis ning teid ja võimalusi nende
teostamiseks/-nr 16 (77), 1 9 9 6 . - l k
9-15.
[Lühendatult ajakirjast „Eesti
Kool" 1937, nr 8.] - Sisu: usuõpetus;
algkool; usuline kasvatus; kodu; kirik;
usuõpetaja isik; verbaalinspiratsioon;
usuteaduslik haridus; usuõpetuse sisu;
kirikulaul; palvus; Vana Testament;
mälu; tahe; intellekt.

• Rajamaa, Hermann
1. Õpetajate seminarid vaekausil / - nr 2
(63), 1992. - lk 25-28. [Ajakirjast «Kasvatus" 1930, nr. 4.] - Sisu: taastrükk;
hariduse reorganiseerimine; õpetajate
seminaride sulgemine; likvideerimise
motiivid; pedagoogium; seminari õppekava muutmine.

• Rebane, Mihkel
1. Rudolf Reimanni osast eesti kooli kirjandusdidaktilise mõtte kujunemisloos / - nr
5(66), 1993.-lk 22-26.-Sisu: kirjandusõpetus; Bergson, Henri; intuitivismi
teooria; Reimann, Rudolf; kirjandusdidaktika; kirjandus; õpetamise eesmärk;
emakeel; keskkooli õppekava; muudatused.

• Rannap, Heino
1. Aleksander Kurvits / - nr 11 (72), 1995.
- lk 30. - Sisu: Kurvits, Aleksander; biograafia.
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• Runnel, Hando
1. Salakiri/-nr4(65), 1993.-lk46.-Sisu:
luuletus.

• Reial, Gustav
1. Üldõpetus, klassisüsteem, aineõpetus /
refereerinud ja kommenteerinud Kalju
Leht. - nr 2 (63), 1992. - lk 13-25. Sisu: taastrükk; integratsioon; üldõpetus; õppeainete jaotus õppekavas; töökava; Austria kooliuuendus; saksa
üldõpetus; aine valik; kodulooline vaateõpetus; austria õppekava; õpetaja;
liitklass; Oengo-Johanson, Adele; Parinbak, J.; Brandt, Tn.; Käis, Johannes; isetegevus; üldõpetuse puudused.
2. Iz istorii obnovlenija shkolõ/ refereerinud
ja kommenteerinud Kalju Leht. - nr 1
[venekeelne erinumber], 1994. - lk
8-24. [Vaata «Kooliuuenduslane" nr 2.]Sisu: taastrükk; integratsioon; üldõpetus; õppekava; kooliuuendus; aine valik;
kodulooline vaateõpetus; liitklass; isetegevus; Oengo-Johanson, Adele; Parinbak, J.; Brandt, Th.; Käis, Johannes;
üldõpetuse puudused.

• Rute, Malle
1. [Kaasautor: Valgma, Aino] Koduloolised
vaatlused kooli õpperajal / - nr 3 (64),
1993. - lk 40-50, - Sisu: kodulugu; loodusvaatlus; tahtekasvatus; õpperada;
aastaajalised vaatlused; esimene klass;
neljas klass; tegevuse näitlik stsenaarium.
2. [Kaasautor: Valgma, Aino] Kraevedtsheskije nabljudenija na shkolnoi utshebnoi trope / - nr 1 [venekeelne
erinumber], 1994. - lk 54-67. [Vaata
..Kooliuuenduslane" nr3.]-Sisu: kodulugu; loodusvaatlus; tahtekasvatus; õpperada; aastaajalised vaatlused; esimene
klass; neljas klass; tegevuse näitlik stsenaarium.
• Räty-Sarho, Pirjo
1. Minun pedagogikkani. Minu pedagoogika
/ - n r 2 (63), 1992. - lk 98-100. [Tekst
paralleelselt soome ja eesti keeles.jSisu: pedagoogilised põhimõtted; tervikustamine; õpilase tasemest lähtuv õppimisprotsess; töö kavandamine; õpilase
tegevus.
2. [Kaasautor: Kärkkäinen, Kaisu] Tervisekasvatus kui koostöös õppimine / tõlkinud soome keelest Kai Võlli. - nr 13
(74), 1995. - lk 59-62. - Sisu: tervisekasvatus; psühhosotsiaalne tervisekasvatus; õppimiskäsitlused; teadmiste
rakendamine; tegevuskava kolm suunda; uuriv õpetamine; hindamine.

• Riisikamp, Marju
1. Lapse meditatsioon / koostanud Marju
Riisikamp. - nr. 2 (63), 1992. - lk 83-84.
- Sisu: laps; informatiivne teadmine; meditatsioon; tegelikkuse tunnetamine;
teadvuse vabastamine pingest; kordus.
• Rohtmets, Kersti
1. [Kaasautorid: Liiva, Mall ja Suig, Anu]
Õppeainete integreerimisest / - nr 20
(81), 1997. - lk 57-64. - Sisu: õppeainete integreerimine; õpilase eelteadmised; eelteadmiste allikad; hinnang
teadmiste kohta; analüüs; integreerimisvõtted.
• Roosleht, Milvi
1. [Kaasautor: Kivi, Lilian] Üldõpetusliku töö
kavandamine / - nr 2 (63), 1992. - lk
40-58. - Sisu: üldõpetus; tegevusteema;
taustteema; märksõnastik; kõlbeline
kasvatus; kodulugu; töö planeerimine;
esimene klass; esimene poolaasta; näidis.
2. [Kaasautor: Kivi, Lilian] Pianirovanie integrativnogo obutshenija / - nr 1, 1994.
- lk 29-31. [Vaata «Kooliuuenduslane"
nr 2.] - Sisu: üldõpetus; tegevusteema;
taustteema; märksõnastik; kõlbeline
kasvatus; kodulugu; töö planeerimine;
esimene klass; esimene poolaasta; näidis.

• Saar, Aivo
1. Ka loodusõpetus muutub ja areneb / - nr
15(76), 1996.-lk 40-41.-Sisu: loodusõpetus Eesti koolis; üldharidus; loodusteadused; tehnikaõpetus; keskkonna
kasvatus; science; õpetajate täiendkoolitus.
• Saar, Eve-Mall
1. Plaksutants / - nr 18 (79), 1996. - lk 62.
- Sisu: plaksutants; juhend.
• Saar, Kaja
1. Koduloo õppekava (teemad) II klassis/nr 7 (68), 1993. - lk 24-31. - Sisu:
kodulugu; teine klass; õppekava; õpetamise põhimõtted; õppemeetodid; õppe22

materjal; kirjanduse loetelu; maarahva
tähtpäevad; küünlapäeva lavastus.
2. Koduloo õppekava I ja III klassi teemade
käsitlemisel / - nr 10 (71), 1994. - lk
40-46:1 skeem. -Sisu: kodulugu; õppekava; esimene klass; kodulooline mapp;
kolmas klass; kodulooaineline omalooming; integreeriv tegevus.
• Salumaa, Tarmo
1. [Kaasautor: Puskar, Mari-Anna] Kursustesüsteemi rakendamisest Taliinna 32.
Keskkoolis / - nr 15 (76), 1996. - lk
31-36: 3 tabelit. [Vaata ka „Kooliuuenduslane" nr12, Krista Sillari kirjutis „Ühe
kooli võimalikust arenguteest".] - Sisu:
Tallinna 32. Keskkool; koolikorralduse
analüüs; õppekava; kursustesüsteem;
viis perioodi; õpimotivatsioon; õpilaste
vastutus; õpilaste arvamus kursustesüsteemist.

• Sepp, Ene
1. Eesti haridusministrid läbi aegade / - nr
10 (71), 1994. - lk 11-25: 19 fotot.
[Järgneb.]-Sisu: haridusminister; Põld,
Peeter (foto); Luts, Karl Friedrich (foto);
Laksberg, Harald Alfred Johannes (foto);
Kartau, Johannes (foto); Treffner, Konstantin (foto); Sauer, Friedrich (foto); Annusson, Jüri (foto); Bauer, Heinrich
(foto); Veiderma, Aleksander (foto);
Gabrel, Rudolf Georg; Rahamägi, Hugo
Bernhard (foto); Lattik, Jaan (foto); Mõttus, Alfred Julius (foto); Johanson, Leopold Johannes (foto); Hünerson, Jaan
(foto); Puskar, Jaan (foto); Kukke, Hugo
Villi; Konik, Konstantin (foto); Kann, Nikolai (foto); Jaakson, Aleksander (foto); Kogerman, Paul Nikolai (foto).
2. Eesti haridusministrid läbi aegade / - nr
11 (72), 1995.-lk6-14:14fotot. [Algus:
..Kooliuuenduslane" nr 10.] - Sisu: haridusminister; Semper, Johannes (foto);
Andresen, Nigol (foto); Mäe, Hjalmar
(foto); Nuut, Jüri (foto); Raud, Arnold
(foto); Lentsmann, Leonid (foto); Oja,
Voldemar (foto); Green, Arnold (foto); Eisen, Ferdinand (foto); Gretškina, Elsa
(foto); Rajangu, Väino (foto); Loik, Rein
(foto); Rummo, Paul-Erik (foto); Olesk,
Peeter (foto).
• Šarubin, Nikolai (fotod)
1. Tagasivaade Käisi-filmi sünniloole sõnas ja pildis / - nr 2 (63), 1992. - lk
103-117: 13 fotot. - Sisu: Käis, Johannes (foto maalist); filmi sünnilugu; Rosma koolimaja (foto); Tromsi talu; Ungru,
Julius (foto); Ivask, Albert (foto); Eisen,
Ferdinand (foto); Elango, Aleksander
(foto); Eilart, Jaan (foto); Kärkkäinen,
Kaisu (foto); Jakobson, Eha (foto); Gornischeff, Milvi (foto); Lehestik, Paul
(foto); Võru Õpetajate Seminari hoone
(foto).

• Saluveer, Enn
1. Tartus J. Parijõe koolis / - nr 4 (65), 1993.
- lk 10-14. [Rmt-st: Raud, M. Alasi ja
vasarate vahel. Koolinõuniku mälestusi.
- Stockholm, 1966.] - Sisu: taastrükk;
VE; Parijõgi, Jüri; iseloomustus; inimene;
didaktik; perekonnaisa.
• Seiler, Ueli
1. Inimühendused vajavad rituaale /tõlkinud
saksa keelest Tiiu Kuurme. - nr 10 (71),
1994. - lk 57-61. - Sisu: rituaalid; alternatiivkool „Schlössli-lns"; näide; Waldorf-kool; antirituaalne liikumine.
• Selg, Reet
1. Assotsiogramm (võõr)keeleõpetuses / nr 8 (69), 1994. - lk 68-74. - Sisu:
võõrkeeleõpetus; assotsiogramm; teema „Köök"; assotsiogrammide rakendamine; lugemisoskus; kirjutamisoskus;
kuulamisoskus; kõneoskus; emakeeleõpetus.
• Selirand, Jüri
1. Arheoloogi mõtteid kodutunnetusest ja
selle kasvatamisest / - nr 9 (70), 1994.
- lk 43-50:1 foto. - Sisu: kodutunnetus;
migrantide mõju; ajalugu; õppekava; kodulooline käsitlus; õpilaste maailmapildi
avardamine; Eesti; arheoloogia ajalugu;
harrastusarheoloogia; arheoloogide ettevalmistamine; Tartu Ülikool; Teaduste
Akadeemia Ajaloo Instituut; Moora, Harri; Selirand, Jüri (perekonnafoto).

• Štšerbakov, Robert
1. Ob osobennostjah prepodavanija estestvenno-nautshnõh predmetov v gumanitarnoi shkole / - nr 17 (78), 1996. lk 72-75. - Sisu: humanitaarkool; loodusteaduslikud ained; õpetamise iseärasused; füüsika; maailmakultuur.
• Siim, Enn
1. Kooliuuendusest ja uuendusest koolis / nr 3 (64), 1993. - lk 31-40. - Sisu:
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• Sokolova, Tatjana
1. Poznavatelnõi protsess kak sredstvo raskrõtija tvortsheskih vozmocnostei utshaihsja
pri obutshenii
himii v
gumanitarnoi shkole / - nr 17 (78), 1996.
- lk 77-78. - Sisu: humanitaarkool; tunnetuslik protsess; keemia õppimine.

kooliuuendus; arengukeskne kool; Kolga
kool; algklass; aktiivõpe; rollimäng; intellekti arendamine; tegevuslaadi vaheldumine; rühmatöö; iseseisev töö; puhkus;
tundekasvatus; voolimine; liikumismäng;
konstrueerimine; mõõtmis-ja võrdlemistööd; paarisjoonistamine; Siim, Enn.
2. Avatud kooli poole / - nr 4 (65), 1993. lk 28-33. - Sisu: Eesti; hariduse eesmärk; Dewey, John; üldhariduse eesmärk Kanadas; motiveerimata õpetus;
avatud õpetus; avatud kool; Skiera,
Eberhardt; lapse areng; vajalikud tingimused; loodetav õpilaste suhtumine
koolitöösse.
3. Toimetajamõtisklus. ..Kooliuuenduslane"
ja tema ..leivaisa" / - nr 5 (66), 1993. - lk
3-4. - Sisu: hariduskorraldus; reorganiseerimine; ..Kooliuuenduslane"; Haridustöötajate Koolituskeskus; Pedagoogika
Arhiivmuuseum; ..Esimesed Vaod".
4. K otkrõtoi shkole / - nr 1, 1994. - lk
67-73. [Vaata ..Kooliuuenduslane" nr
4.]- Sisu: Eesti; hariduse eesmärk; Dewey, John; üldhariduse eesmärk Kanadas; motiveerimata õpetus; avatud
õpetus; avatud kool; Skiera, Eberhardt;
lapse areng; vajalikud tingimused; loodetav õpilaste suhtumine koolitöösse.
5. Õpetaja aktiivõpetusiikus koolis... ja mitte
ainult seal / - nr 10 (71), 1994. - lk
31-33. - Sisu: aktiivõpetuslik kool; õpetaja; kohanemine; toimetulek keskkonnas; õppekava rakendamine.
6. Toimetajamõtisklus / - nr 12 (73), 1995.
- lk 3-4. - Sisu: hariduskorraldus; haridustöötajate organiseerumine; õpetajaskonna passiivsus.

• Somerharju, Jukka
1. Mõtlemisainet põhikoolile / tõlkinud soome keelest Aili Praks; Hilda Urb. - nr 3
(64), 1992. - lk 74-78. - Sisu: põhikool;
kooliteadmised; õpetuse diferentseerimine; Rogers, Carl; traditsiooniline õpetamine; avatud õpetus; võrdlus.
2. Material dlja razmõshlenija v osnovnoi
shkole / - nr 1 [venekeelne erinumber],
1994. - lk 77-81. [Vaata „Kooliuuenduslane" nr 3.] - Sisu: põhikool; kooliteadmised; õpetuse diferentseerimine;
Rogers, Carl; traditsiooniline õpetamine;
avatud õpetus; võrdlus.
• Sulg, Anu
1. [Kaasautorid: Liiva, Mall ja Rohtmets,
Kersti] Õppeainete integreerimisest/-nr
20(81), 1997.-lk 57-64.-Sisu: õppeainete integreerimine; õpilase eelteadmised; eelteadmiste allikad; hinnang
teadmiste kohta; analüüs; integreerimisvõtted.
• Sunts, Krista
1. Üldõpetuslik töökorraldus Otepää Keskkooli la klassis 1988/89. õppeaastal/-nr
1 (62), 1990. - lk 27-71: iil. - Sisu:
üldõpetus; eksperiment; töökorraldus;
õpetaja valmisolek; Otepää Keskkool;
õpilaskontingendi iseloomustus; kodulooprintsiip; esimene klass; nädalatöökava näidis.
2. Organizatsija integrativnogo obutshenija
v 1-A klasse Otepjaskoi srednei shkolõ
v 1988/89 utsh. godu / - nr 1, 1994. - lk
32-54. [Vaata ..Kooliuuenduslane" nr
1.]- Sisu: üldõpetus; eksperiment; töökorraldus; õpetaja valmisolek; Otepää
Keskkool; õpilaskontingendi iseloomustus; kodulooprintsiip; esimene klass; nädalatöökava näidis.

• Sillar, Krista
1. Ühe kooli võimalikust arenguteest / - nr
12 (73), 1995. - lk 43-49: 2 tabelit. Sisu: Tallinna 32. Keskkool; keskustumine ajalooõpetusele; näited; keskustuspõhimõtte rakendamine; kooli arengutabel; gümnaasiumi osa kursuste
plaan; riiklik õppekava; kooli õppekava.
• Sivers, Fanny de
1. Mateeriasse kootud palve / tõlkinud soome keelest Kai Võlli. - nr 4 (65), 1993. lk 68-71. [..Loomingu Raamatukogu"
1992, nr 1/2.] - Sisu: essee; mateeria;
palve; Sivers, Fanny de; lühibiograafia.

• Talts, Eeva
1. Eeva Taltsilt ..Kooliuuenduslasele": Pärnu Kodumajanduskooli direktriss oma
kooli eilsest, tänasest ja homsest / - nr
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16 (77), 1996. - lk 62-64. - Sisu: Talts,
Eeva (foto); Pärnu Kodumajanduskool;
Pärnu Linna Naiskutsekool; õppekava;
kursus vaimsete puuetega õpilastele;
sotsiaalhooldustöötaja; kokk-kondiiter;
käsitöömeister-õmbleja; välisabi; Otava
Sotsiaalhoolduskool; kursused õpetajatele; kutsehariduse tulevik.

• Torm, Mare
1. Lasteaednike koolitusest ja tegevusest
Eestis enne 1940. aastat / - nr 14 (75),
1995. - lk 27-37. - Sisu: lasteaednik;
koolitamine; Tartu Eesti Lasteaia Selts;
Tartu Lasteaednikkude Seminar; Kristlike Noorte Naisühing; lastekasvatajate
kursused; E. Lenderi Lasteaiakasvatajate Eraseminar; Kodumajanduse Instituut; Eraõppeasutuste seadus; Tallinna
5. Lastepäevakodu; Eesti Lasteaednike
Selts; ajakiri „Lasteaed";_ülemaaline lasteaednike kongress; Õpetajate Koja
Nõukogu; Treffner, Ella; Elango, Aleksander.
2. Meeta Terri elukäik / - nr 18 (79), 1996.
-lk39-47. -Sisu: Terri, Meeta; biograafia; pedagoogiline pärand; muusikaline
kasvatus; emakeel; kool; lapse ettevalmistamine; pedagoogide nõustamine;
lastevanemate nõustamine.
3. Eva Lootsar - 90 aastat sünnist / - nr 20
(81), 1997.-lk 43-47.-Sisu: Lootsar,
Eva; pedagoogiline pärand.

• Tammiste, Elli
1. [Kaasautor: Käis, Merike] Inimese meeled ja meeleelundid / - nr 17 (78), 1996.
- lk 51-59: iil. - Sisu: algklass; loodusõpetus; praktiline töö; kokkuvõtete tegemine; tööjuhendid; inimese meeled;
meeleelundid.
• Tiko, Anne
1. Ühe lõpule viimata pikiuuringu jälgedes /
- nr 9 (70), 1994. - lk 69-75: 2 tabelit. Sisu: lapse keeleline areng; lapsevanem; ankeetküsitlus; Tork, Juhan; Tasola, Olavi; intelligentsustest; tulemuste
analüüs; DES-test.
• Tints, Astra
1. Regilaulu kasutamisest algklassides / nr 12 (73), 1995. - lk 59-64: iii. - Sisu:
regilaul; kasutamine algklassides; uurimus; tulemused.

• Tšurilin, Nikolai
1. Problemõ gumanizatsii obrazovanija v
gumanitarnoi shkole / - nr 17 (78), 1996.
- lk 68-69. - Sisu: Tallinna 26. Keskkool;
humanitaarkool; humanitaarharidus.
2. [Kaasautor: Belova, Jevgenija] Nekotorõje problemõ podkotovki võpusknika
russkojazõtshnoi shkolõ Estonii / - nr 17
(78), 1996. - lk 78-79. - Sisu: venekeelne kool; koolilõpetaja; tolerantsus; integreerumine; õppimine eesti keeles.

• Titko, Nina
1. Rol inostrannogo jazõka v gumanizatsii
obutshenija / - nr 17 (78), 1996. - lk
70-72. - Sisu: Tallinna 26. Keskkool;
humanitaarkool;
humanitaarharidus;
võõrkeele õpetamine.
• Tooming, Kadri
1. [Kaasautor: Kukk, Piret] Aastaring lasteaias / - nr 14 (75), 1995. - lk 37-48: iil.
- Sisu: Steineri lasteaed; aastaring; loodusvaatlus; muinasjutt; fantaasia arendamine; mäng; rühmatöö; rahvakalendri
tähtpäev; kunstitegevus; liikumine; tegevusplaan; hommikuringid; peod; ülevaade pidudest.

• Tõnisson, Leo
1. Leo Tõnissonilt «Kooliuuenduslasele" / nr 19 (80), 1997. - lk 60-62: 1 foto. Sisu: Tõnisson, Leo (foto); Bormeister,
Märt (foto); kunstiõpetus; areng; tulevik;
õppeainete seostatus; Tallinna Kopli
Kunstikeskkool; Eesti Kunstiõpetajate
Ühing.
• Türnpuu, Lembit
1. Kooli arendav juhtimine on hariduse uuenemise eelduseks Eestis / - nr 8 (69),
1994. - lk 37-41. - Sisu: haridusuuendus; koolijuhtimine; õppekava kohandamine; õpilase isiksuse arendamine;
kompetentsus; õpetaja töö; kutselise juhi
staatus.

• Toppila, Maija
1. Pukinmäe algkoolis käärib / tõlkinud ajakirjast „Kodin kuvalehti" Kai Võlli. - nr 2
(63), 1992. - lk 90-97: 2 fotot. - Sisu:
Soome; Pukinmäe algkool (foto); RätySarho, Pirjo; Kärkkäinen, Kaisu; koolirevolutsioon; õpilaskeskne Õppimine;
hindamine.
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3. Külalugu / - nr 13 (74), 1995. - lk 25-43:
10 fotot ja 1 joonis. - Sisu: Jalase muinasküla; Jalase koolimaja (foto); koolitustegevus; Jalase küla kaitseala;
rahvaharidustöö; „Jalase koolipäev"; kultuuriseminar; Jalase Haridusseltsi vabaharidustöö programm; Valgma, Aino
(foto).

• Vahisalu, Andres
1. Esimesed õpetaja-aastad Tallinna 21.
Keskkoolis / - nr 11 (72), 1995. - lk
57-58. - Sisu: Tallinna 21. Keskkool;
kehaline kasvatus; õpetaja kogemus;
Vahisalu, Andres.
2. Andres Vahisalult «Kooliuuenduslasele" /
- n r 13 (74), 1995.-lk 71-72: 1 foto.Sisu: Vahisalu, Andres (foto); laulmine;
noodid; Laulud: Kevad. Jänes.
3. Kaks laulu koolilastele: („Kuldlauluke",
„Seitse sokku") / - nr 16 (77), 1996. - lk
60-61. - Sisu: muusikaõpetus; laulmine;
noodid.
4. Plaksutants / - nr 18 (79), 1996. - lk 61.
- Sisu: plaksutants; noodid.
5. Õhtulaul / - nr 20 (81), 1997. - lk 65. Sisu: muusikaõpetus; noodid.

• Vardja, Daniel
1. Iisaku Keskkooli muuseum / - nr 18 (79),
1996. - lk 22-26:1 skeem. - Sisu: Iisaku;
koduloomuuseum; koolimuuseum; museaalse vara kogumine; muuseumi
struktuur; interjöör; igapäevane muuseumitöö; muuseumi nõukogu.
• Vernik, Ene-Mall
1. Mida ja kuidas? / - nr 6 (67), 1993. - lk
41-48. - Sisu: traditsiooniline õpetamine; puudused; edukaks tööks vajalikud
oskused; kompetentsus; õpisituatsiooni
tunnused; õpilase kompetentsuse kujunemine; õpetaja suunav tegevus.

• Vahter, Artur
1. Saateks /Lauluõpetaja Evert Mesiäinenist./ / - nr 8 (69), 1994. - lk 25 r 26. Sisu: Mesiäinen, Evert; Rakvere Õpetajate Seminar.
2. Esimesel töökohal (katkend Artur Vahteri
memuaarilisest käsikirjast „Kui mina alles noor veel olin") / - nr 9 (70), 1994. lk 19-25. - Sisu: Vahter, Artur; Narva 3.
algkool; õpetaja kogemus; Narva kultuurielu; ühiskondlik tegevus; Narva Meeskoor;
koorijuhtimine;
Tallinna
Konservatoorium.

M Viitar, Aili
1. Kolm aastat Tallinna 2. Keskkoolis / - nr
6(67), 1993.-lk 16-26.-Sisu: Tallinna
2. Keskkool; Reaalkool; poistekool; õpetaja kogemus; klassijuhataja; mälestussammas Eesti Vabadussõjas langenute
auks; „reaali vaim"; Nõukogude võim.
• Villand, Leo
1. Johannes Valgma kui Õpetaja ja keelemees / - nr 16 (77), 1996. - lk 32-34. Sisu: Valgma, Johannes (foto); biograafia; haridustegevus; mälestused.
2. Eesti kirjandus Skylla ja Charybdise vahel
/ - nr 18 (79), 1996. - lk 48-55. - Sisu:
rahvakultuur; eesti kirjandus; okupatsiooniaeg; venestuspoliitika.

• Valdmaa, Sulev
1. Sotsiaalõppeainete integratsioon Rootsi
koolis / - nr 3 (64), 1992. - lk 72-74. Sisu: sotsiaalõppeainete integratsioon;
Rootsi kool; toimetaja järelmärkus.
• Valgma, Aino
1. [Kaasautor: Rute, Malle] Koduloolised
vaatlused kooli Õpperajal / - nr 3 (64),
1993. - lk 40-50. - Sisu: kodulugu; loodusvaatlus; tahtekasvatus; õpperada;
aastaajalised vaatlused; esimene klass;
neljas klass; tegevuse näitlik stsenaarium.
2. [Kaasautor: Rute, Malle] Kraevedtsheskije nabljudenija na shkolnoi utshebnoi trope / - nr 1, 1994. - lk 54-67. [Vaata
«Kooliuuenduslane" nr 3.]- Sisu: kodulugu; loodusvaatlus; tahtekasvatus; õpperada; aastaajalised vaatlused; esimene
klass; neljas klass; tegevuse näitlik stsenaarium.

• Virkus, Rein
1. Tänumeelseid meenutusi / - nr 10 (71),
1994. - lk 64. - Sisu: Eisen, Ferdinand.
2. Johannes Valgma kui õpetaja ja keelem e e s / - n r 16 (77), 1 9 9 6 . - l k 3 4 - 3 6 . Sisu: Valgma, Johannes (foto); biograafia; haridustegevus; mälestused.
• Võlli, Kai
1. Üldõpetus ja terviklikustamise põhimõte
Soome koolides (referaat SHM toimkonna kokkuvõttest) / refereerinud Kai Võlli.
- nr 1 (62), 1990. - lk 72-98. - Sisu:
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Soome kool; üldõpetus; terviklikustamise põhimõte; vertikaalne integreerimine;
horisontaalne integreerimine; rühmatöö;
tagasiside; hindamine; kooli juhtimine;
õppekavaline terviklikustamine; õppeaja
paindlik kasutamine; terviklik õppematerjal; alternatiivpedagoogika; soomekeelsed väljendid.
2. 9(10)-aastase üldhariduskooli õppeplaani projekt / koostanud Kai Võlli. - nr 2
(63), 1992. - lk 84-88: 2 tabelit. - Sisu:
üldhariduskool; ülesanne; 6-aastane
algkool; õppeplaan; põhikooli teine aste;
ainekursuste õppeplaaniline kogumaht.
3. Õpioskuste olümpiaad ehk kuidas õpetada õppima / - nr 15 (76), 1996. - lk
48-61: iil. - Sisu: õpioskuste olümpiaad;
õppimise õppimine; instrumentaalne
kompetentsus;
sotsiaal-kommunikatiivne kompetentsus; reflektiivne kompetentsus; esimene olümpiaad; ajakava;
tulemused;
olümpiaadi
ülesanded;
tüüpülesanded.

41-47. - Sisu: ajalooõpetus; ainekava
koostamine; väliskogemus; Vathke,
Werner; ajalooõpetuse tähtsustamine;
integratsioon; õpetuse sisu; Kanada; aktiivõpe; õpetajate täiendkoolitus; Taani.

• •

•

Eesti algkooli arendamisest 6-aastaseks
(-klassiliseks): (Johannes Käisi Seltsi üldkogus läbi arutatud teesid) / - nr 1 (62), 1990.
- Sisu: Johannes Käisi Selts; algkool; õppeaja pikkus; 6-klassiline algkool; haridussüsteemi ümberkorraldamine; õpetajate
ettevalmistamine.
Johannes Käisi Seltsi põhikiri / - nr 1 (62),
1990. - lk. 21-23. põhikiri. - Sisu: Johannes
Käisi Selts; põhikiri.
Toimetuselt / - nr 1 (62), 1990. - lk 104. Sisu: «Kooliuuenduslane"; toimetuse järelsõna; tagasiside; kaastöö.
Johannes Käisi sünniaastapäeva-konverentsist osavõtjate üleskutse pedagoogikateadustele, Eesti Vabariigi õpetajaile,
haridustöötajaile / nr 2 (63), 1992. - lk
101-102. [Üleskutse vastu võetud Põlvas,
12. jaan 1991.] - Sisu: Johannes Käisi sünniaastapäeva-konverents; üleskutse; hariduselu edendamine.
Johannes Käisi Seltsi liikmete nimekiri seisuga 15. mai 1991 / - nr 3 (64), 1992. - lk
91-92. - Sisu: Johannes Käisi Selts; liikmeskond; nimekiri.
Paulile mõeldes / - nr 9 (70), 1994. - lk 98.
- Sisu: nekroloog, Lehestik, Paul (foto).
Siililegi selge / nr 12 (73), 1995. - lk 74-79:
1 foto. - Sisu: saatesari ..Siililegi selge"
(foto); loodusõpetus; matk; sügis; loomaaed.
Siililegi selge / nr 13 (74), 1995. - lk 63-70:
1 foto. - [Vaata: ..Kooliuuenduslane" nr 12.]
- Sisu: saatesari ..Siililegi selge"; loodusõpetus; taigavöönd; taimestik; loomad.
Problema integratsii i shkola (iz opõt 53.
srednei shkolõ goroda Tallinna) / - nr 20
(81), 1997. - lk 68-79. Sisu: Tallinna 53.
Keskkool; integratsioon; õpetamiskogemus.

• Väljas, Vaino
1. Ferdinand Eisen - aus eesti koolimees/
- nr 10 (71), 1994. - lk 62-63: 1 foto. Sisu: Eisen, Ferdinand (foto).
• Väljataga, Signe
1. Ilukirjanduse integreerimine õpitegevusega koolieelikute vanemas rühmas / nr 11 (72), 1995. - lk 48-50. - Sisu:
kodune kasvatus; lasteaed; koolieeiik;
õpitegevuse integreerimine; katse; lastekirjandus; nädalapäevade õpetamine.
• Õispuu, Silvia
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LEMBIT ANDRESEN

EESTI KOOLMEISTER 18. SAJANDIL

oma teadmised Kambja või Sangaste
kihelkonnakoolist juba pärast Põhjasõja lõppemist.
Põhja-Eestis jäi köstrite õppetegevus kihelkonnakoolmeistritena teisejärguliseks.
Kihelkonnakool
muutus
leerikooliks ja juba J. Jehringi
(1638-1657) ajal kehtestatud köstri kui
laste õpetaja põhikohustus kadus. Kui
Türil sai köster veel 1739. a koolitamise
eest tasu 15 riigitaalrit, siis järgmistel
aastatel seda enam ei makstud. Noarootsis kaotati nn koolimaa kümme aastat hiljem. Väga kujukalt kajastab
muutunud olukorda 1738. a Viru-Nigula
kirikuvisitatsioon. Kogudus polnud rahul köster Schönefeldiga, kes ei saanud
hakkama eesti keelega ega pidanud viisi. Nagu protokollist nähtub, ei huvitanud visiteerijaid köstri võimed, vaid
ainult tema jumalakartlikkus ja läbisaamine pastoriga. Kõrvalmärkusena kirjutati, et laulu alustamiseks jumalateenistuse ajal polegi vaja kuulda
köstri häält, sest kiriku seinal olev tahvel
näitab laulu numbri ja igaüks võib oma
lauluraamatust ise laulu üles leida ja
lauluviisi üles võtta. Pealegi tahtnud
köster ühe noormehe leeriealiste seast
endale abiks võtta, kes koguduse laulu
võiks oma häälega juhtida. Vana köster
jäigi ametisse - mõisnikud ei tahtnud
parema köstri leidmiseks koolimaad
anda ega talulaste õpetamise eest palka maksta.

Põhjasõja tõttu pooleli jäänud rahvahariduse ümberkorraldamine sai edasi
minna pärast seda, kui haridustööle
asus talurahvaõpetajate uus põlvkond.
Esialgu tugines koolitöö pastorite, pärastpoole ka köstrite õppetegevusele.
Kuigi juba 1711.a nõudis riigivõim koolide avamist Liivimaal ja 1726. a Eestimaal, jäid küsimused koolmeistrite
koolitamisest ja tasustamisest lahendamata veel kauaks ajaks. 1726. a tegi
Kose pastor H. J. Heitzig provintsiaalkonsistooriumile ettepaneku Francke
õppeasutuse eeskujul avada seminar
ka Eestimaal. Seminar jäi avamata,
kuid H. Gutsleff rajas endaalgatuslikult
kooli Kullamaale. Lisaks nendele õpetasid oma kihelkonna külakoolmeistreid
Jüris A. Thor Helle, Harju-Jaanis H. C.
Wrede, Haljalas H. Sabler, Kuusalus A.
J. Knüpffer. Ka rootsiaegsed õpetamistraditsioonid ei kadunud täiesti.
Lõuna-Eestis oli 1734. a elus veel 4
Forseliuse kasvandikku, kellest ainult
Ignatsi Jaak Kambjas koolilapsi õpetas.
Kambjas kasutati endiselt Forseliuseaegseid õpetamisviise ja võib arvata, et
kogenud koolmeistri juures käisid Õppimas nooremad kolleegid naaberkihelkondadestki. Teadaolevalt olid tihedad
sidemed Otepää kooliga, kuna sealne
koolmeister abiellus Jaagu vanema
tütrega. Koolmeistreid õpetati Forseliuse põhimõtete järgi edasi ka C.
Rauscherta juhitud Sangaste koolis.
Lõuna-Eestis säilisid mitmel pool
rootsiajal eraldatud kooli maad ja
seetõttu püsisid ametis ka kihelkonnakoolmeistrid. Võimalik, et nemadki said

Kihelkonnakoolide kadumisega vähenes ka külakoolmeistrite osakaal koduõpetuses. Haljala pastor C. Schnabel
kurtis, et külades ikka veel kool28

meistreid leidus, kuid neid ei vabastatud mõisatööst ega antud ka mingisugust tasu. Kui vähe usku oli mõisnikel
talunoorte õpivõimesse, näitab Kuusalu
pastori aruanne provintsiaaikonsistooriumile. Selles kirjutati, et krahv Stenbock lubas 1739. a oma talupoja
kirikumõisa õppima ja kui asi korda läheb, taheti teisigi saata, et siis külanoormehed
koolmeistritena
tööle
rakendada. Kümme aastat hiljem tegi
Helme pastor oma kihelkonna mõisnikele ettepaneku, et igaüks saadaks
tema juurde kaheks talveks õppima ühe
lugemisoskusega noormehe. Seejärel
taheti luua koolivõrk, mis rahuldaks kõikide külaperede vajadusi.
Nõuded tulevasele koolmeistrile olid
vägagi tagasihoidlikud. Selle aja pietistlik kirjamees A. A. Wicroth tunnistas:
„Kui säärane inimene (koolmeister- L.
A.) oskab hästi lugeda, selgesti ja
kõvasti laulda ning seejuures viisi pidada, siis on tal kõik selle ameti jaoks
nõutavad omadused."
Lõuna-Eestis tõusis 18. saj viimasel
kolmandikul ausse koolmeistriamet kui
seadusega ettenähtud elukutse. 1765.
a Browne'i patendi alusel pidi iga mõisaomanik, olenevalt mõisamaade suurusest, ametisse panema „ühe või isegi
mitu meest". Kutsealast ettevalmistust
ei vajatud, tulevastelt koolmeistritelt
nõuti ainult, et nad „hästi lugeda oskaksid ja ristiusu õpetuses kindlad" oleksid.
Seal, kus kihelkonnakoolide tegevus
oli soikunud, nõuti nende kordaseadmist ja «sakstest või talupoegadest" koolmeistrite töölerakendamist.
Kihelkonnakoolide kaudu algaski mitmel pool külakoolmeistrite ettevalmistamine. Kohalik pastor hakkas osa võtma
koolitöö juhtimisest, andis näpunäiteid
selle kohta, missuguses järjekorras
õpetatav materjal läbi võtta, kuidas korraldada lugemaõpetamist, missugused
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katekismuse osad lastele pähe tuupida,
kuidas teadmisi kontrollida ja üles märkida.
Külakoolmeistri valis välja pastor,
kuid õpetamise õiguse andis mõisnik.
Aegamööda koolmeistri õigused ja kohustused siiski laienesid. Helme visitatsiooniprotokollis kirjutati: „...kirjaoskajad vanemad või sugulased võivad oma
lapsi või hoolealuseid ka peredes õpetada, kuid iga talupoeg peab teatama
härra pastorile või
k o o l m e i s t r i I e, et tema poega või tütart
õpetatakse selles või teises peres."
Seega koostas koolmeister nimekirjad
ja esitas need pastorile, kes lapsed mõisa kaudu kooli nõudis.
Brownea patent jättis koolmeistrite
palgaküsimused lahendamata, mõisahärral soovitati küll „õiglast hüvitust
anda" teotegemise vähendamisega või
muul viisil. Tegelikult tuli laste õpetamisega seotud kulud kanda talupoegadel
endil. Räpina rahvas pidanud koolmeistrile maksma 6 vakka vilja ja 3 rubla
raha aastas. Palga kättesaamine olnud
raske ja koolmeistrid kurtnud: „...meije
leiva samine om ni vaene kui keriajä
Sandi leiva samine, mõnne inimese
andva sedda, end mõnne ei andva."
Nad ei võinud ka mõisnikule kaevata,
sest siis antud peksa. Kui Räpina mõisniku Löwenwolde pojad pärast kauast
äraolekut jälle mõisa asunud, andnud
nad koolmeistrile poolepäevamaa ja vilja korjamine rahvalt jäänud ära.
Niisiis, paljudel juhtudel polnud õpetajate valimise kriteeriumiks mitte lugemisoskus, vaid töösuhted mõisaga.
Mõisnikud nägid külakoolide asutamise
sunduses riigi poolt kehtestatud lisakohustusi Nad panid koolmeistriteks neid
talupoegi, kes füüsiliseks tööks kõlbmatud või mõisakohustustega vähem seotud. 22. sept 1774 instruktsiooniga
kohustati kiriku-eestseisjaid koolmeist-

riteks valima neid talupoegi, kellel hea
lauluhääl ja lauluoskus. Lauluviiside õppimiseks pidid külakoolmeistrid igal
pühapäeval koos koolilastega kirikus
käima. Et lauluviisid selgemini kuulda
oleksid, tuli istuda köstri või kihelkonnakoolmeistri lähedal ja „oma koolmeistri
silma all".
Külakoolmeistrite kutsetöö ametliku
tunnustamiseni jõuti alles 1780. a koolireformiga. 1. dets 1785 väljasaadetud
kindralkuberneri eeskirja järgi ei tohtinud koolmeistriks panna «liiderlikke,
kõlbmatuid ja täiesti teadmisteta inimesi", koolmeistrid tuli vabastada talvekuudeks mõisatöödest ja määrata
kindel õpetamise tasu. 1787. a väljaantud kindralkuberneri patent fikseeris
esitatud nõuded juba seadusena. Seal
rõhutati, et ..koolmeistriks ei võetaks
kõlvatuid hulkujaid ega härraste või kirikuõpetajate teenijaid", vaid neid, „kellel on tarvilik lugemisoskus ja head
teadmised ristiusu õpetuses, kellel on
korralikud, kained ja auväärsed eluviisid ning kellelt võib oodata tarvilikku
usinust ja usaldust noorsoo õpetamiseks". Samas lisati, et need, kes lapsi
õpetavad, „olgu pühendatud ainuüksi
koolitööle ja vähemalt niikaua, kui kooliaeg kestab, ei tohi olla tarvitatud mingiks teotegemiseks, mis nimi sellel ka
oleks".
1780. a hakkas paranema ka õpetajate kutsealane ettevalmistus. Säilinud
dokumentidest nähtub, et koolitööks
vajaminevad oskused andis kohalik
köster ja kirikuõpetaja. Tavaliselt õppisid mõisnike ja pastori poolt väljavalitud
noormehed köstri või kihelkonnakoolmeistri juures paari aasta jooksul selgeks lugemise, laulmise, katekismuse
ja palved nii, et oskasid neid edasi õpetada oma tulevases koolmeistriametis.
Soovi korral õpetati selgeks ka kirjutamine ja rehkendamine.

Koolmeister tõusis sotsiaalselt kõrgemale tavalisest talupojast. Tema elukutse võitis tunnustuse sellega, et
talvekuudel, kui lapsed koolis käisid, ei
saanud mõisnik koolmeistrit enam mõisatööle sundida.
18. saj lõpul olid talvetöödest täielikult vabastatud juba kõik Nõo ja Otepää
kihelkonna talulasteõpetajad, VanaNõo ja Luke kaks koolmeistrit olid mõisatöödest ka suvel vabad. Oma koolmeistreid iseloomustasid kohalikud
hingekarjased väga erinevalt. Nõo kihelkonnas oskasid 4 koolmeistrit ka kirjutada, kuid pastor J. J. Voss märkis, et
..koolmeistrid ei tea rohkem kui tavalised talupojad, sest nendele pole antud
ei paremat kasvatust ega paremat õpetust". Otepää kihelkonnas oskas 12st
koolmeistrist kirjutada 3 ja pastor B.
Hehn oli rahul 6 kooli tööga. Ta iseloomustas 1803. a oma talupoegadest
koolmeistreid järgmiselt: ..Ilmjärvel on
Orriko Jürri Peedo (sünd 1774) kuuendat aastat ametis, vähe lugupeetud, oskab kirjutada. Pühajärvel Juusa Vaedo
Andres (sünd 1742), juba rohkem kui 30
aastat ametis, suurepärane, hoolas,
oma ametis kohusetundlik." Veelgi paremini tundis oma kihelkonna koolmeistreid Torma pastor F. G. Asverus.
Ta kirjutas: „Vaiatu mõis peab koolmeistri teenistuses kadunud koolmeistri
leske Kooli Mari, kes oma tööd ustavalt
ja kohusetruult teeb. Ta on 57 aastat
vana ning 1790. aastast laste õpetaja.
Saab 5 vakka rukist, 5 vakka otri ja 4
naela soola, nagu 25. mail 1786 keiserliku koolivisitatsiooni protokolli läbi eramõisate jaoks kindlaks määratud.
Võtikvere mõisas on koolmeistriks
57-aastane Kreutsi Reino, kes juba 10
aastat ametis olnud. Tal on küll vähe
teadmisi, aga see lahkus, millega ta
koolilapsi kohtleb, teeb tasa tema puudused.
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Kõnnu mõisa koolmeister Simo
Jaan, 40-aastane, täidab oma ametit
küll truult, aga tema teadmised ei küündi üle lugemisoskuse. Ta saab oma töö
eest mõisalt ettenähtud teravilja ja soola, kuna ta oskab teha sööginõusid, on
ta seeläbi kindlustanud end majanduslikult suurema puuduse vastu.
Tuulavere koolmeister Kooli Mihkel
täidab oma ametit kohusetruult 32 aastat. Ta kirjutab päris hästi, loeb arusaadavalt, käitub korralikult ja alistub
käskudele. Nii vanad kui noored austavad teda." Kooli Mihkel kasvatas 18. saj
lõpul juba kartuleid ja küllap soovitas
teha seda ka oma õpilaste vanematel.
Torma kihelkonnas algaski kartulikasvatamine tänu koolmeistrite kaasaaitamisele varem kui mujal. Pastor F. G.
Asveruse sõnul oli selles suuri teeneid
kihelkonnakoolmeistril Heinrich Masingul, kes „kartuli-kultuuri" levitamisega
kihelkonnas teenis ka ilusa töötasu.
Torma kihelkonnas said koolmeistrid õpetamise tasu mõisast. Kui varem
tuli talupoegadel koolmeistritele ise viljapalka maksta, siis 18. saj lõpul võtsid
mitmed mõisad selle kohustuse enda
kanda, kuid vastutasuks ei kostitanud
enam abiteolisi mitmete mõisatööde
ajal. Näiteks Põltsamaa kihelkonna Puiatu mõisa ja talupoegade vahel sõlmiti
kokkulepe, mille järgi viimased õsusid
mõisa vilja omal leival, vastutasuks võttis mõis enda kanda pastori- ja koolmeistrivilja maksmise. Analoogiline
kokkulepe sõlmiti Suure-Kõpus.
Vähesed eesti koolmeistrid on järelpõlvedele nimeliselt tuntud ja hoopiski
puuduvad andmed nende pedagoogilise tegevuse kohta. Räpina külakoolmeistri Mäletu Jaani kirjadest saame
teada, et 18. saj lõpul hakkasid ärksamad koolmeistrid huvi tundma võõraste
maade ja rahvaste eluolu vastu ning
sellest rääkima ka oma õpilastele. Huvi
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äratajateks olid kalendrijutud. Need
koolmeistrid, kes oma silmaringi tahtsid
laiendada, pidid selgeks õppima saksa
keele. Ajastule iseloomulik on Kõrenduse koolmeistrite, isa ja poja hariduse
juurde pürgimine. Kõrenduse kool avati
1765. a ning seal õpetas lapsi „vajalike
teadmistega" Kooli Märt. Saades aru
oma hariduse nappusest, pani Märt
poeg Kaarli pärast enda juures koolitamist tuttavate hernhuutlaste poolt palgatud koolmeistri juurde saksa keelt ja
muusikat õppima. Kõrenduse Kaarust
sai teise põlve koolmeister, kes jätkas
isa elutööd ning sihikindla enesetäiendamisega saavutas juba silmapaistva
kirjaoskuse.
Mango Hansu taolised koolmeistrid
(Urvastes) hakkasid laulmist õpetama
noodi järgi. Eestlaste musikaalsus äratas juba 18. saj hemhuutlastest välismaalaste tähelepanu, üks nendest
kirjutas: „Laulmises on neil tubli andekus ja nad võivad kõige raskemad meloodiad kergesti ära õppida." Urvaste
koolmeister jälgis hoolega neid meloodiaid, mis talle juba tuttavad olid, Halle
lauluraamatust nootide järgi ja Õppis
seeläbi nõnda palju, et seejärel hakkas
mitte ainult kõikide nootide järgi laulma,
vaid võis ise meloodiaid ka nootidesse
panna". Sääraste võimetega koolimehi
leidus mujalgi.
Sajandi lõpul tekkis nõudlus ajakohasema koolikirjanduse väljaandmise
ja koolmeistrite tõhusama ettevalmistamise järele. Hakati rääkima kooliõpetuse parandamisest õpetajate taseme
tõstmise kaudu. Jõelähtme pastor J.
Hirschausen pidas vajalikuks muretseda tärkavale rahvakoolile uusi raamatuid
mitte
ainult
mehaaniliseks
lugemaõppimiseks, vaid ..mõistusega
lugemiseks ja hinge kosutamiseks ning
kus oleks sissejuhatavalt juttu ka looduse ja maailma nähtustest".

Koolmeistrite väljaõpetamine tuli
viia niikaugele, et külakoolides õpetada
„numbrite tundmist, rehkendamist ja
soovijatele ka kirjutamist". Hea eesti
keele tundja, Keila pastor O. R. Holtz,
oli rahul seniste lugemiskoolidega ja
tema arvates tuli muuta köstrikooli niipalju, et soovijatele võimaldada ka arvutamise ja kirjutamise õppimist. Sellise
ümberkorralduse puhul kirjutas O. R.
Holtz, „oleks talurahva esmaseks õpetamiseks juba küllaldaselt ära tehtud".
Sama meelt oli ka Nissi pastor T. Hippius. Tema nägi senise olukorra lahendust kihelkonnakoolmeistrite seminari
avamises.
Lõuna-Eestis oli talurahvakoolide
võrk juba inimpõlv tagasi välja kujunenud ja õppetöö parandamist taheti
saavutada maakondlike seminaride
avamise kaudu. Säärase ettepaneku
tegid Tartu ülikooli koolikomisjonile

1803. aastal Eesti kultuurilukku läinud
Carl ja Martin Körberite isa, Võnnu pastor Eduardt Körber, uute usuõpetuse
raamatute autorid H. A. Erxleben
Kambjast, F. G. Asverus Tormast ja
mitmed teisedki pastorid.
Suurem osa konsistooriumile saadetud ettepanekuid ja soovitusi jäid paberile.
Ajakohasema
kooliõpetuse
sisseseadmiseks
puudus
valitseva
klassi toetus, ka talupojad ei saanud
igal pool aru koolihariduse vajadusest.
Tabavalt iseloomustas sajandi viimast
aastakümmet Koeru pastor C. F.Mickwitz: „Mõisnikud kaebavad, "ei ole koolmeistreid", koolmeistrid kaebavad, „ei
ole õpilasi", talupojad kaebavad, «koolmeistrid pole kõlblikud". Ja kõigil on õigus."
LEMBIT ANDRESEN
on TPÜ pedagoogikaprofessor

Heino Rannap

ENN MURDMAA - KOOLIMEES JA HARIDUSJUHT

Enn Murdmaa (aastani 1935 Ernst Martinson) on üks neist eesti koolimeestest,
kes pani aluse meie omariiklikule koolile, liitis õpetajaskonna uute haridusideede rakendamiseks.
Eluteest. Vändra põlislaanes, suurte soode ja rabade taga, huntide ja karude pärusmaal elas Põrgu-Mart, Enn
Murdmaa vanaisa. Nimedepanekul sai
ta perekonnanimeks Martissohn. Ennu
isa Mihkel (1847-76) sündis sealsa-

mäs, kuid pärast Kuuda seminari lõpetamist sai temast 1870. a Käru valla
Ülejõe külakooli õpetaja. Ema Ann,
sündinud Villig (1854-1927), tegeles
majapidamise ja talutöödega. 1873. a
sündis neile tütar Marie ja 2 1 . dets 1874
poeg Enn. Isa suri 29-aastaselt. „Vähe
oli seda, mida lahkunu oli suutnud jätta
oma perekonna ülalpidamiseks, kuid
minu hinge on ta jätnud suure iha saada ka rahvakooliõpetajaks," kirjutab
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E. Murdmaa oma mälestustevihikus
(EPAMis). Enn õppis Lohu vallakoolis,
Vändra kihelkonnakoolis ja Jõhvi ministeeriumikoolis. Pedagoogilise hariduse
sai ta a 1890-94 Tartu Õpetajate Seminaris, kus tema kaasõpilasteks olid
Georg Hion (hiljem Tallinna 9. algkooli
juhataja), Vilhelm Johanson (tuntud 21.
algkooli juhatajana, aga ka mehena,
kes, leidnud Jõhvis tüki põlevkivi, tutvustas seda ajakirjanduse kaudu
teadlastele ja töösturitele), Peeter Samuel Songi (õpetaja ja kirjastaja Võrus),
Juhan Birnbaum (hiljem Kaarma Õpetajate Seminari juhataja). Aastail
1894-1915 töötas E. Murdmaa paljudes Virumaa valla-, kihelkonna- ja ministeeriumikoolides. Sagedane koolide
vahetamine oli tollal võimalik heade
õpetajate vähesuse tõttu. E. Murdmaa
liigub koolist kooli tõusujoones tänu võimekusele. Eriti hinnatakse tema muusikalisi andeid ja oskusi - mängis viiulit,
klaverit, orelit, tuli toime ka koorijuhtimisega ja seltsielu korraldamisega.
1898. a abiellus E. Murdmaa Vändra
talutütre Anna Tetsmanniga (18761944). Neil sündisid lapsed: Anni
(1900-18), Oskar (1902-44) ja Leida
(1914). Vaatamata Narva-Jõesuu koolmeistri heale palgale (720 rbl aastas)
igatses E. Murdmaa linna, kus oleksid
avaramad võimalused haridusvallas tegutsemiseks ja kus saaks anda lastele
keskharidust. 1915. a avaneski võimalus saada õpetajaks Tallinna 3. algkooli.
Peatselt lisandusid tunnid ka Westholmi gümnaasiumis ja 1. tütarlaste gümnaasiumis. 1917. a määrati Murdmaa
Tallinna 2. jaoskonna rahvakoolide
inspektoriks ja ühtaegu ka Harju maavalitsuse abiesimeheks ja haridusosakonna juhatajaks. Eesti esimene
haridusminister Peeter Põld kutsus
Murdmaa HMi rahvakoolide osakonna
juhatajaks (1918), 1919. a sai temast
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kooliosakonna
juhataja.
Aastatel
1920-23 tegutses aktiivse poliitikuna.
1923.-42. a oli Murdmaa Tallinna 21.
algkooli juhataja; Teise maailmasõja
ajal vanglas või töötu; 1944.-46. a
uuesti 21. algkooli (mittetäieliku
keskkooli) juhataja. 1951. aastal sattus
ka Murdmaa kodanlikus natsionalismis
süüdistatute sekka, talle katkestati personaalpensioni maksmine (ei oma küllaldaselt teeneid!), viimaks lõpetati
pensioni maksmine üldse ja 1953. aastal tõsteti välja ametikorterist. Viimased
eluaastad elas tütre juures, tõlkis vene
kirjandusklassikute teoseid. Enn Murdmaa suri 9. jaanuaril 1957 ja maeti Tallinna Aleksander Nevski kalmistule.
Poliitika abil hariduselu korraldamas. Õpetaja-aastate jooksul õige mitmes vallas ja linnas süvenes E.
Murdmaa erinevate rahvakihtide eluvaatlusse. Tema sotsiaalne närv teravnes, kujunes vajadus sekkuda
sotsiaal- ja hariduspoliitikasse. Eriti
oluliseks pidas ta õpetajate osalust
omavalitsuslikus juhtimistöös. Tänapäevalgi on päevakajaline tema poolt
väljendatud mõte: õpetajaskonnal tuleb
luua tugev ühisrinne, kaitsmaks Eesti
kooli ja õpetajaskonna üldisi huvisid.
Murdmaa sotsiaalpoliitiline tegevus algas Toila-aastail, mil ta elustas kohaliku
karskusseltsi „Kiir" selle esimehena:
asutas karskusklubilise teemaja, avaliku raamatukogu, puhkpilliorkestri, korraldas
tsaariametnikeie
üsna
vastuvõetamatuid kõneõhtuid ja ilmalikke jõulupuuüritusi. Kuberner kinnitas
Murdmaa (täiesti võimalik, et sooviga
tõmmata ta eemale rahvavalgustuslikust tegevusest!) 25. sõjaväe hobujaoskonna juhataja abiks. Kooliõpetajal
oli vaeva, et sellest ametist lahti saada.
Veendunud tsaristliku koolisüsteemi
puudulikkuses, koostas ta 1905. a revolutsiooni päevil rahvakooli seaduse eel-

Enn Murdmaa oli üks neist eesti koolimeestest,
kes pani aluse meie omariiklikule koolile,
liitis õpetajaskonna uute haridusideede rakendamiseks.
inspektorite vabastamise järel oli E.
Murdmaa üks esimesi, kes määrati Tallinna 2. jaoskonna koolide inspektoriks.
Õpetajate koosolekutel koondas Murdmaa tähelepanu kooli ümberkorraldamise põhivajadustele - emakeelne
õpetus algkoolis, 4-klassiline vallakool,
õpetajate täienduskursused jm. Murdmaa asutas Harjumaa koolivalitsuse
juurde ..õpetajate leidmise büroo" ning
taotles õpetajate ..viletsate palkade rutulist parandamist".
1918. a novembris sai E. Murdmaast HMi juhtivametnik - rahvakoolide osakonna juhataja. Siin tuli teha
kiiresti hiigeltöö: korraldada ümber
kogu Eesti koolielu demokraatlikul alusel. ..Koolikorralduse demokraatlikkust
tuleb hinnata selle järgi," kirjutas E.

nõu ja esitas selle Virumaa maatameeste esindajana (1906) Eestimaa
kubermangu nõukogu hariduskomisjonile. Komisjon lükkas eelnõu tagasi,
kuid Murdmaa jätkas selle viimistlemist.
Asunud 1915. a Tallinnasse, algas
Murdmaal õpetajatöö kõrval viljakas
poliitiline tegevus. Koondanud enda
ümber rühma edumeelseid õpetajaid,
asuti välja töötama õpetajate kutseühingu põhikirja. Veebruarirevolutsiooni järel loodigi Tallinna Eesti
Kooliõpetajate Selts, mis hiljem nimetati ümber Tallinna Õpetajate Seltsiks.
Murdmaa osales 1917. a ülevenemaalisel õpetajate kongressil ja sama aasta
mais Rakveres Eesti Kooliõpetajate
Keskliidu asutamiskongressil, kus ta ka
juhatusse valiti. Vene rahvakooli
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Murdmaa, „kui hästi on see seotud tähtsaima koolitüübi - rahvakooliga ja kuivõrd soodne on sellelt koolitüübilt
üleminek kõrgematele astmetele."
(Kasvatus 1919, nr 4.)
1919. a aprillis sai E. Murdmaast
Asutava Kogu liige. Alustanud poliitikas
eduerakondlasena, astus ta 1919. a
sotsiaaldemokraatlikku erakonda. E.
Murdmaa suur saavutus oli Avalike
algkoolide seaduse läbisurumine Asutavas Kogus 7. mail 1920. Seadus määras kindlaks Eesti kooli arengu
pikemaks perioodiks.
E. Murdmaa poliitiline tegevus jätkus Riigikogu I ja II koosseisus sotsiaaldemokraatide
esindajana
ja
hariduskomisjoni sekretärina, seejärel
esimehena. Ta võttis juhtivalt osa õpetajate palgaseaduse, õpetajate seminaride seaduse ja keskkoolide seaduse
koostamisest, kaitstes järjekindlalt õpetajate õigusi ning ühtluskooli põhimõtet.
Erakondadevaheline võimuvõitlus häiris Murdmaad sedavõrd, et 1924 lahkus
ta sotsiaaldemokraatide parteist ja jäi
Riigikokku parteituna. Poliitiliste intriigide tõttu oli ta sunnitud lahkuma ka
HMist (1921) ja asus taas pedagoogilisele tööle. Poliitiline tegevus ometi ei
katkenud, vaid jätkus võitluses õpetajate ametiõiguste eest.
Eesti Õpetajate Liitu juhtimas ja
„Kasvatust" toimetamas. Õpetajate
kutsehuvide kaitsmisel oli EÕLil aastakümnete jooksul ülitähtis osa. E.
Murdmaa oli EÕLi esimees jaanuarist
1923 kuni 1940. aasta juulini, mil liit
likvideeriti. Juhatusse kuulus ta 18 aastat, sellest 14 aastat (vaheaegadega)
esimehena. See tähendas sadu koosolekuid, töökavade koostamist, tööd komisjonides,
seaduste
eelnõude

ettevalmistamist, märgukirjade ja projektide esitamist HMile. EÕLi mõju kasvas Murdmaa juhtimisel pidevalt. Tema
tööstiili iseloomustas objektiivsus ja
sõbralikkus. Samas häälestas ta EÕLi
opositsiooniliselt suhetes HMiga, eriti
1930. aastate esimesel poolel võitluses
ühtluskooli idee eest ja N.Kannu reformide vastu. Enne neid reforme õnnestus
Murdmaal
ühendada
kõigi
koolitüüpide esindajad, ka koolinõunikud ja paljud haridusjuhid ühisrindeks.
1936. aastal loodi vastuolude tasandamiseks haridusjuhtide vahel kõiki õpetajate
organisatsioone
ühendav
Õpetajate Koda. E. Murdmaa võttis osa
ka selle tegevusest, 1937-1938 koguni
koja esimehena ja tema tegevusel oli
tulemusi: ühtluskool taastati, koolikohustuse vanusepiir viidi 14-lt 15. aastani, astuti samme vene keele õpetamise
parandamiseks jm.*
EÕLi ajakiri ..Kasvatus" alustas ilmumist 1919 ja ilmus 1940. aastani. 20
aastat oli Enn Murdmaa selle vastutav
ja peatoimetaja. ..Kasvatuse" põhisuund oli alghariduse problemaatika nii
teoreetilises kui praktilises plaanis.
Peatoimetajal õnnestus jagu saada ka
ajakirja väljaandmise majanduslikest
raskustest. Kaastöölisteks olid tollased
uuendusaldid õpetajad, ülikooli professorid ja seminaride õppejõud. E. Murdmaa ise kirjutas ligikaudu 100 artiklit.
Nimetagem mõned tähtsamad nendest: «Ühtluskool" (1919, nr 4, 5, 6 ja
1920, nr 4, 5, 6);
„Meie praegune hariduspoliitika" (1922,
nr 8);
.Töökooli teoreetiliseks põhjendamiseks" (1923, nr 3, 4, 5);
„Teise Riigikogu hariduskomisjoni tegevusest" (1924, nr 4);

* Vt selle kohta lähemalt: H. Kelder. Ühest
olevas nr-s). - Toim.

mtud õpetajate kutseorganisatsioonist (KU käes-
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E. Murdmaa tegevuse tulemusena
oli EÕLil peagi üsna rikkalik kogu raamatuid, kus peamine tähelepanu oli
pööratud töökoolile ja laiemalt reformpedagoogikale. Murdmaa käis ise
korduvalt välismaal sealse kooliga tutvumas. Silmaringi laiendasid ka kongressid, millest ta osa võttis, nagu
Rahvusvaheline Õpetajate Liitude Föderatsiooni (FIAI) kongress Taanis
(1938) ja Prantsusmaal (1939). Nendest kirjutas ta ulatuslikud ülevaated
«Kasvatuses". Läänelikust haridusest
avaldas ta 1927. a «Kooliuuendus Austrias, eriti Viinis".
E. Murdmaa kooliõpikud kannavad
traditsioonilist ülesehitust. «Kirjandust
koolile" I—III (Tln 1928-36) sarjas on
teistest parem esimene valimik eesti ilukirjandusest. Il raamat väliskirjandusest
on keskpäraste tõlgete ja teoste juhusliku valiku tõttu jäänud kompilatiivsele
tasemele.

„Lugemaõpetamine ja aabits" (1925, nr
1-5);
„Õppiva noorsoo sõjaline kasvatus"
(1926, nr 4,5);
„Heinrich Pestalozzi" (1927, nr 2);
..Karskusaate tähtsus" (1929, nr 1);
„Raskel momendil. EÕL Eesti kooli ja
õpetajaskonna huvide valvel" (1933, nr

D;
„Noorsoo- ja lastekirjanduse põhinõudeid" (1935, nr 1);
„Meie standartlugemikud" (1939, nr 5).
«Kasvatuse" kõrval toimetas E.
Murdmaa ka EÕLi noorsookirjanduslikku väljaannet „Noorusmaa" (1925-29)
ja «Noorusmaa almanahhi" (1929-33,7
väljaannet) ning 34 noorsooraamatut,
EÕL kirjastas.
Koolikirjandust loomas. Eesti hariduselu uuendamise vajadus sundis E.
Murdmaad pöörduma Lääne-Euroopa
pedagoogika poole. Kuna suur osa
õpetajatest oskas nii vene kui saksa
keelt, telliti 1921. aastal 15 000 marga
eest saksakeelseid kasvatusteaduslikke teoseid.

HEINO RANNAP,
EMA emeriitprofessor

HARRI KELDER
ÜHEST VÄHEMTUNTUD ÕPETAJATE KUTSEORGANISATSIOONIST

Eesti õpetajaskonna suurimaks ja rahvuskooli kujunemist ning arengut aktiivselt mõjutavaks kutseorganisatsiooniks oli 1920.-30. aastail Eesti Õpetajate Liit (EÕL). Oma tegevuse üheks
põhikirjaliseks eesmärgiks seadis EÕL
«ühendada kõiki õpetajate organisatsioone Eestis ning juhtida õpetajate liiku-

mist". Kuid õpetajate tegevusühtsus
EÕLi raames säilis siiski vaid kuni 20.
aastate lõpuni. Esimese sammu ühtsest organisatsioonist eraldumiseks ja
organiseerumiseks koolitüüpide kaupa
tegid täienduskoolide õpetajad, kes
1928. a asutasid Täienduskoolide Õpetajate Ühingu; 1932. a alustas tegevust
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Eesti Lasteaednike Selts; 1933. a asutati keskkooliõpetajate ühendusena
Eesti Keskkooliõpetajate Kogu (EKESKO). 1935. a lõid ka kutsekooliõpetajad
oma üleriigilise organisatsiooni - Kutsekoolide Õpetajate Ühingu. Kuigi osa
kesk- ja kutsekoolide õpetajatest jäi ka
edaspidi EÕLi liikmeiks, moodustasid
1930. aastail EÕLi
liikmeskonna
põhiosa siiski algkooliõpetajad, kelle
kutsehuvid seisid liidu tegevuses
esiplaanil. Seetõttu hakkasid hariduspoliitikat aktiivselt mõjustama EÕLi kõrval ka teised õpetajate ühendused,
väljendades erinevate koolitüüpide ja
neis töötavate õpetajate püüdlusi. Eriti
väärib märkimist EKESKO tegevus, pidades silmas 1930. aastate keskset
sündmust hariduselus 1934. a
keskkoolireformi, mille ettevalmistamises ja ellurakendamises see kutseorganisatsioon aktiivselt osales. Alljärgnev
ongi ülevaade EKESKO asutamisest ja
tegevuse mõningatest tahkudest aastail 1933-1940.

keskkooli probleemid ei ole EÕLi tegevuses pälvinud piisavat tähelepanu, on
iseseisva keskkooliõpetajate ühingu
loomine vajalik ja igati Õigustatud. Ehkki
oli ka vastupidiseid arvamusi, otsustas
koosolek siiski iseseisva organisatsiooni kasuks ning tegi koosolekul valitud
toimkonnale ülesandeks asuda ette valmistama loodava ühingu põhikirja. Tartu Keskkooliõpetajate Ühingu (TKÜ)
asutamiskoosolek toimus 2 1 . sept
1928. 1
Üleriigiliselt võeti keskkooliõpetajate
organiseerimine esmakordselt kaalumisele gümnaasiumiõpetajate I kongressil,
mis
toimus
EÕLi
keskkoolitoimkonna algatusel 3.-5. apr
1929. 2
Kongressi avades
ütles
EÕLi
keskkoolitoimkonna juhataja, Tallinna
poeglaste gümnaasiumi direktor N.
Kann: „...peame siin välja ütlema, kas
jääme praeguse Õpetajate Liidu liikmeiks sel või teisel kujul edasi või /.../
lööme lahku ja asutame iseseisva
keskkooliõpetajate liidu, nagu neid on
olemas kõigis teistes maailma riikides."
(Kasvatus 1929, nr 4, lk 182.)
Kongress ei pooldanud EÕList
eraldunud keskkooliõpetajate kutseorganisatsiooni loomist, vaid leidis vastuvõetud resolutsioonis, et tuleb hoiduda
õpetajaskonna killustamisest mitme
kutseorganisatsiooni vahel ja säilitada
tervikuna õpetajaskonna ühendus Eesti Õpetajate Liit. Samas peeti vajalikuks koos EÕLi juhatusega otsida võimalusi keskkooliõpetajate erihuvide
arvestamiseks EÕLi raames, kas iseseisvate ühingute või autonoomsete

EKESKO ASUTAMINE
JA SUHTED EÕLiga
Keskkooliõpetajate organiseerimisega
tehti kõigepealt algust Tartus. 9. nov
1927 toimus Tartu keskkooliõpetajate
koosolek, kus vahetati mõtteid selle üle,
kas asutada keskkooliõpetajate iseseisev kutseorganisatsioon või piirduda
sektsiooniga Tartu Õpetajate Seltsi juures. Koosolekul sõna võtnud tuntud
koolimehed J. Lang, K. Treffner, J.
Adamson, R. Kleis jt väitsid, et kuivõrd

1
Kuni 1933. a tegutses TKÜ koos Tartu Õpetajate Seltsiga, 1933.-1940. a oli TKÜ EKESKO Tartu
osakond iseseisva põhikirjaga. 1938. a oli TKÜl 121 liiget. TKÜ lõpetas tegevuse 1940. a, ühinedes
taas Tartu Õpetajate Seltsiga. Vt Valter Horm, Eesti õpetajate organisatsioonid (1870-1940). Käsikiri
Pedagoogika Arhiivmuuseumis.
2
EÕLi keskkootitoimkond asutati juhatuse otsusega 1927. a.
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sektsioonide näol. (Kasvatus 1929, nr
5, lk 239.)
Et aga otsustatu realiseerimiseks
praktilisi samme ei järgnenud, pidi gümnaasiumiõpetajate II kongress (1.-3.
maini 1931) sama küsimuse juurde tagasi pöörduma. Arutanud läbi ettekande
teemal
«Gümnaasiumiõpetaja
organiseeritud kutseühingu liikmena",
asus kongress seisukohale, et on tarvis
lahendada gümnaasiumiõpetajate organiseerimise küsimus lõplikul kujul.
Valiti vastav toimkond eesotsas Tallinna poeglaste kommertsgümnaasiumi
direktori O. J. Kiiseliga. Viimast volitati
kuni organiseerimisküsimuse otsustamiseni olema gümnaasiumiõpetajate
arvamuste ja huvide esindajaks ning
väljendajaks riigi-, omavalitsuste jt asutustes koostöös EÕLi juhatusega.
(Kasvatus 1931, nr 5, lk 248.)
Möödus veel peaaegu kaks aastat,
enne kui praktiliste lahendusteni jõuti.
5. veebr 1933. a koosolekul võttis gümnaasiumiõpetajate II kongressil moodustatud toimkond O. J. Kiiseli
ettepanekul vastu otsuse, et keskkooliõpetajad peavad organiseeruma iseseisvalt ühingutesse ja moodustama
omaette ülemaalise kutseorganisatsiooni - Eesti Keskkooliõpetajate Kogu.
Koostati organisatsiooni põhikiri, mis
registreeriti 14. juunil 1933. Sama aasta
23. juunil toimus EKESKO asutamiskoosolek, kus valiti ka vastloodud organisatsiooni ajutine juhatus eesotsas O.
J. Kiiseliga. Ühtlasi otsustati teha ettepanek EOLile põhikirja muutmiseks, et
EKESKOI oleks võimalik kuuluda EÕLi
autonoomse üksusena. 8. juunil 1933
esitaski O. J. Kiisel EKESKO juhatuse
volitusel ettepanekud EÕLi põhikirja
3

Eriti taunimisväärseks peeti kongressi n
Keskliidu liikmeks. Resolutsioon jäi EÕLi
(Kasvatus 1933, nr 6, lk 282.)

muutmiseks ja koostööks. Need olid
järgmised:
- EÕL koosneb edaspidi eri tüüpi
koolide õpetajate üleriigilistest kogudest, üksikud õpetajate seltsid ja ühendused ei saa kuuluda EÕLiitu;
- EÕLi juhatus koosneb kogude
poolt volitatud esindajaist pariteedi alusel, igal esindajate grupil on juhatuses
üks hääl;
- kõik otsused tehakse juhatuses
kokkuleppel, s. o ühel häälel;
- kui mõni esindajate grupp ei ühine
juhatuses teiste poolt heakskiidetud
seisukohtadega, jääb talle selles küsimuses tegevusvabadus;
- kuni EÕLi põhikirja muutmiseni jätab EÕL keskkoolidesse ja keskkooliõpetajatesse puutuvate küsimuste
otsustamise EKESKO hooleks ning
kõik EÕLi ja EKESKO ühisaktsioonid
võetakse ette ühisel otsustamisel pariteedi alusel. (ÕpL 14. juuli 1933.)
Organisatsioonilisest ühtsusest siiski asja ei saanud. 14. juulil 1933 vaatas
EÕLi juhatus ettepanekud läbi ja leidis,
et need ei saa olla EÕLi tegevuse ümberkorraldamise aluseks. Ka sama aasta oktoobris toimunud arvamustevahetused ühise tegevuse ja organisatsioonilise ühtsuse asjus ei kandnud vilja,
kuigi
mõlemad
osapooled
tunnistasid õpetajaskonna ühtsuse vajalikkust. Nii muutusid suhted veelgi
komplitseeritumaks. Seda soodustasid
XI õpetajate üldkongressil (19.-20. aug
1933) vastuvõetud otsused, mis
keskkooliõpetajate silmis erilist poolehoidu ei leidnud.3 Erimeelsused ilmnesid ka seoses kavandatava keskkoolireformiga, mida keskkooliõpetajad
ii EÕLi astumise kohta Eestimaa Töölisühingute
ogu 1. okt 1933. a otsuse kohaselt ellu viimata.
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üksmeelselt toetasid, kuid algkooliõpetajad asusid täielikult eitavale seisukohale.
Kantuna soovist leida neis tingimustes sobiv lahendus eri tüüpi koolides
töötavate, esmajoones keskkooli- ja
algkooliõpetajate koostööks, esitas
EKESKO 1934. a jaanuaris EÕLile
uued ettepanekud õpetajate organiseerimiseks. Kogu õpetajaskonda puudutavate üldküsimuste otsustamiseks
pandi ette asutada Õpetajate Koda
(ÕK), kuhu valitaks esindajad olemasolevate organisatsioonide poolt pariteetsetel alustel. Sama meelt oli ka
keskkooli- ja gümnaasiumiõpetajate IV
kongress (31. okt - 1. nov 1935).
EÕLi asemikekogu asus EKESKO
ettepanekute suhtes eitavale seisukohale, taunides eriti pariteetse esindatuse nõuet, mis andnuks EÕLile, kus
liikmeid üle 3000, võrdse esindatuse ja
otsustusõiguse 650—liikmelise EKESKOga. Asjakohane märgukiri koos ÕKi
seaduse eelnõu omapoolse variandiga
saadeti 1935. a novembris riigivanemale. Kuid 1936. a mais jõustunud ÕKi
seadus (RT 1936, 48, 391) lähtus
EKESKO ettepanekutest. ÕKi kõrgemaks organiks sai 45-liikmeline, kolmest sektsioonist koosnev nõukogu,
kuhu olemasolevad õpetajate organisatsioonid valisid esindajad järgmiselt:
algkooliõpetajate sektsioon - EÕLi 14
esindajat ja Eesti Lasteaednike Selts 1 esindaja; keskkooli- ja gümnaasiumiõpetajate sektsioon - EKESKO 15
esindajat; kutse- ja täienduskoolide
õpetajate sektsioon - Eesti Kutsekoolide Õpetajate Ühing - 13 esindajat;
Täienduskoolide Õpetajate Ühing - 1
esindaja ja Põllumajanduslike Koolide
Õpetajate Selts - 1 esindaja. Kuigi ÕK
kui avalik-õiguslik organisatsioon tegut-

ses haridusministri järelevalve all ja
koja nõukogu olulisemad otsused jõustusid alles haridusministri kinnitusel, tuleb siiski tõdeda, et õpetajaskonna
organisatsioonilise killustatuse ning
küllaltki teravate erimeelsuste tingimustes oli EKESKO initsiatiivil asutatud ÕK
nähtavasti ainsaks sobilikuks õpetajaskonna ühishuvisid esindavaks organisatsiooniks.4 See aga ei tähenda, et
EÕLi ja EKESKO kontaktid oleksid piirdunud vaid ÕKi ettevõtmistega. Korraldati üleriigilisi ühisüritusi, millest võtsid
osa nii alg-ja keskkooli kui ka gümnaasiumiõpetajad (nt ajalooõpetajate kongress 1935. a detsembris, eesti keele
õpetajate kongress 1936. a detsembris
jt). Maakondlikest õpetajate päevadest
võeti aktiivselt osa organisatsioonilisest
kuuluvusest olenemata.

4

te Kojast. Kooliuuenduslane 1994, nr 3, lk 26-30.

EKESKO
JA 1934. AASTA KOOLIREFORM
Kaalukamaks sündmuseks 1930. aastate hariduselus oli 1934. a koolireform,
mille ettevalmistamisel ja läbiviimisel
kuulus juhtiv osa EKESKOsse koondunud keskkooliõpetajatele.
1920. ja 1922. a kooliseaduste alusel kujunenud koolisüsteemi muutmine
tõusis päevakorda juba 20. aastate
lõpul ja oli esmakordselt avaliku arutelu
aineks gümnaasiumiõpetajate I kongressil. Oma reformikava esitas seal N.
Kann, mille kohaselt pidi üldhariduskooli algastmeks jääma tulevikus 4klassiline algkool. Selle lõpetamise järel
õpib osa lapsi edasi 2-klassilises ülemalgkoolis, osa aga
4-klassilises
keskkoolis, kust pääseb edasi eksamitega 4-klassilisse gümnaasiumi ja sealt
edasi ülikooli. Ülemalgkooli lõpetanu
edasiseks haridusteeks oli kavandatud

Õpetajate Koja tegevusest vt Harri Kelder,

39

2-aastane täienduskool või 1-3-aastane kutsekool. Põhimõtteliselt samalaadsete reformikavadega astusid üles
ka N. Nurmiste ja S. Pruuden.
Ühtluskooli põhimõtet eiravad reformikavad kongressil poolehoidu ei
leidnud. Tartu koolinõunik J. Lang märkis, et keskkooli ümberkorraldamine
peab lähtuma 6-klassilisest sunduslikust algkoolist, millele võiks järgneda
3-klassiline reaalkool või 6-klassiline
gümnaasium. Keskhariduse kättesaadavuse ja ühtluskooli kaitseks astusid
kongressil üles veel F. V. Mikkelsaar, J.
Kiivet, J. Käis jt. Sama seisukohta väljendati ka kongressi resolutsioonis
keskkooli kuju ja kestuse kohta. Märgiti,
et keskkooli korraldamisel tuleb lähtuda
6-klassilisest sunduslikust algkoolist,
sellele järgnev (ülikooli viiv) keskkool
peab olema 6-õppeaastane. (Kasvatus
1929, nr 5, lk 239.)
Kavandatav koolireform pakkus
väitlusainet ka gümnaasiumiõpetajate
II kongressil haridusnõunik J. Kiiveti
sellekohase ettekande põhjal, samuti
keskkooliõpetajate päeval (29. okt
1933), kus keskkooli ülesannetest ja
korraldusest kõneles E. Jaanvärk.
Keskkooli reformikavade lõplikuks kaalumiseks tehti EKESKO juhatusele
ülesandeks moodustada vastav toimkond, millest võtaksid osa ka HMi ja TÜ
esindajad. (Kasvatus 1933, nr 7, lk
330.)
HMi esialgsetes reformikavades
aktsepteeriti õpetajate foorumitel väljendatud seisukohti ja 6-klassiline
algkool jäeti puutumata. Olukord aga
5

muutus, kui haridus- ja sotsiaalministri
portfell läks N. Kannu katte.5 1934. a
algul valitsusele esitatud uus reformikava, mida toetas ka EKESKO juhatus,
nägi ette tulevikus kolmeastmelise
koolisüsteemi. Selle kohaselt pidi 4klassilisele algkoolile järgnema 5-klassiline keskkool, kust pääseb edasi
eksamitega 3-klassilisse gümnaasiumi.
1934. a mais jõustuski keskkoolireform
HMi poolt ettepandud kujul. (Vt. RT
1934,47, 409 ja 410.) Püsima jäi küll ka
6-klassiline algkool, mille lõpetanud
võisid soovi korral astuda keskkooli III
klassi, mis aga õppekavade erinevuse
tõttu nõudis lisaõpinguid.6 Pealegi käsitati seda võimalust ajutisena ja edaspidi
oli kavas täielikult üle minna algkooli IV
klassile baseeruvale
5-klassilisele
keskkoolile.
Ootuspäraselt asus keskkoolireformi suhtes eitavale seisukohale EÕL.
Liidu asemikekoja erakorraline koosolek võttis 16. juunil 1934 vastu resolutsiooni, milles öeldi, et „uue dekreediga
on antud surmav hoop meie ühtluskoolile". Ühtlasi otsustati pöörduda vastava
märgukirjaga riigivanema poole. (Kasvatus 1934, nr 5, lk 251-252.)
Seevastu keskendus EKESKO täielikult keskkoolireformi elluviimisele.
Moodustati toimkonnad uute õppekavade väljatöötamiseks. Korraldati üleriigilisi aineõpetajate päevi, kus arutelu
keskmes oli vastava aine õppekavad
keskkooli ja gümnaasiumi tarbeks.
31. okt ja 1. nov 1935 toimus
keskkooli- ja gümnaasiumiõpetajate IV
kongress7, kus põhiküsimuseks oli sa-

Nikolai Kann (1873-1948) oli haridus- ja sotsiaalminister 21. okt 1933 kuni 11. maini 1936.
Avalike algkoolide seaduse muutmise seadusega 25. maist 1934 jäeti võõrkeel algkooli kohustuslike
õppeainete hulgast välja. (RT 1934, 45, 400.) Keskkooli (progümnaasiumi) I ja II klassis õpetati
võõrkeelt 5 nädalatunniga. (RT 1938, 30, 239.)
7
Märkimisväärne oli kongressi esinduslikkus. Kongressi 582 osavõtja seas olid peale keskkooli- ja
gümnaasiumiõpetajate HMi juhtivad ametnikud eesotsas minister N. Kannuga, ülikooli õppejõud,
koolinõunikud, keskkooli-ja gümnaasiumijuhatajad üle kogu maa. Kongressi austas oma osavõtuga
riigivanem K. Päts, kes esines ka sõnavõtuga.
6
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muti käsilolev koolireform. Kongressi
avas EKESKO esimees O. J. Kiisel,
sõnades: „Elame ajajärgul, kus on
hüüdsõnaks: Vaata, ma teen kõik
uueks. Kool ja õpetajaskond ei saa sellest liikumisest kõrval seista. Peame
ühes sammuma eluga. Meie tähtsamaid päevaküsimusi on koolireform."
(Eesti Kool 1935, nr 10, lk 474.)
Minister N. Kannu ettekandes „Koolipoliitilisi sihtjooni lähemas tulevikus"
leidsid käsitlemist koolireformi elluviimisega seotud praktilised probleemid: 6klassilise algkooli staatus; järelkool
neile 6-klassilise algkooli lõpetanuile,
kes keskkoolis edasi ei õpi; keskkoolide
ja gümnaasiumide võrk uuendatud koolisüsteemis jm. Elava mõttevahetuse
kutsus esile Tartu Poeglaste Gümnaasiumi direktori V. Neggo ja HMi koolivalitsuse
abidirektori
A.
Borkvelli
esinemine teemal «Keskkooli kursuse
ulatus meie koolisüsteemis". Väideldi
peaasjalikult selle üle, kas on vajalikud
6-klassilisele algkoolile baseeruvad 3klassilised keskkoolid 5-klassiliste
keskkoolide kõrval. Kuigi avaldati mõtteid poolt ja vastu, märgiti kongressi
resolutsioonis, et „Eesti koolipoliitika
esmajärguliseks ülesandeks keskkooli
suhtes peab olema üleminek kõige lähemal ajal puhtakujulisele (l-V kl)
keskkoolile". (Eesti Kool 1935, nr 10, lk
480.) Paraku teeb aga elu üsna sageli
poliitilistes otsustes oma korrektiivid. Nii
ka seekord. Hoolimata N. Kannu ja
tema mõttekaaslaste aktiivsest toetusest 1934. a koolireformile, hakkas pedagoogilistes ringkondades ja ka
elanikkonnas üha enam poolehoidu

võitma 6-klassilisele algkoolile järgnev
3-klassiline keskkool.
1934. a koolireformi pooldajate ja
ühtluskooli põhimõtete kaitsjate vahel
puhkenud poleemikale tuli lahendus
tuua uuel haridusministril A. Jaaksonil8,
kes 1936. a mais ametisse asudes teatas, et 5-klassiliste keskkoolide kõrval
jäävad
püsima
ka
3-klassilised
keskkoolid. Samale seisukohale asus
ka keskkooli- ja gümnaasiumiõpetajate
V kongress (29.-30. okt 1936), rõhutades ühtlasi, et mõlema koolitüübi lõpetanud peavad omama võrdseid õigusi
haridustee jätkamisel. (Eesti Kool 1936,
nr 10, lk 581-582.)
Riigivanema 1937. a dekreediga
jõustatigi keskkoolide seaduse muutmise seadus, millega seadustati 6-klassilisele algkoolile baseeruv 3-klassiline
keskkool - reaalkool; selle lõpetanud
omandasid võrdsed õigused 5-klassilise keskkooli - progümnaasiumi - lõpetanutega. (RT1937, 42,375.) Ühtsesse
koolisüsteemi lülitati 1937. a kutseõppeasutuste seadusega ka kõik kutsekoolid.
Reaalkooli seadustamine oli teatud
määral kompromissiks 1934. a koolireformi pooldajate ja ühtluskooli kaitsjate
vahel. See võimaldas nüüd EKESKOI
kogu tähelepanu keskendada hariduse
sisule, st õppe-ja tunnikavade lõplikule
väljatöötamisele, milles aktiivselt osalesid õpetajate kõrval ka ülikooli Õppejõud
ning HMi ametnikud.
Kuid õppekavade koostaminegi ei
kulgenud probleemideta. Ulatusliku
mõttevahetuse kutsus esile eri koolitüüpide, esmajoones algkooli V ja VI

8

Aleksander Jaakson (1892 - surma-aasta teadmata) oli haridusminister 11. maist 1936 kuni 12.
oktoobrini 1939.
9
Nt kuulusid keskkooli ja gümnaasiumi eesti keele õppekava väljatöötamiseks moodustatud toimkonda
õpetajad P. Viires, A. Vaigla, K. Mihkla, H. Jänes, J. Rõks, E. Nurm, A. Meiesaar, A. Kask ning ülikooli
õppejõud G. Suits, A. Saareste ja J. V. Veski. Toimkonna tööd juhtis haridusnõunik Joh. Aavik. (Eesti
Kool 1936, nr 2, lk 107.)
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klassi ning progümnaasiumi I ja II klassi
õppekavade ühtlustamine, mille oli tõstatanud juba XII õpetajate üldkongress
(24.-25. aug 1935). Seda küsimust
vaagis 1937. a veebruaris ÕKi juhatus,
1938. a jaanuaris aga HMi koolivalitsuse direktor V. Alttoa ettekande põhjal ka
keskkooli- ja gümnaasiumiõpetajate
järjekordne kongress. Õpetajate organisatsioonide ettepanekud leidsid osaliselt arvestamist 1938. a rakendunud
uutes õppekavades ja hõlbustasid 6klassilise algkooli lõpetanu pääsu progümnaasiumi III klassi ja reaalkooli
lõpetanu edasiõppimist gümnaasiumis.
Seega säilis ühtluskool, kuigi sundusliku ja kõigile kättesaadava (st tasuta) algkooli kõrvale oli loodud osalt
paralleelne koolitüüp - progümnaasium, kus tuli maksta õppemaksu. Koolireformi
vaieldamatult
positiivne
tulemus oli aga keskhariduse omandamiseks tarviliku õppeaja pikendamine
aasta võrra, sest 12-aastane üldharidus
oli sel ajal juba kehtestatud enamikes
Euroopa maades. (Vt Heino Rannap.
1930. aastate koolireformist. Haridus
1993, nr 10, lk 48.)

•
EKESKO tegevuses, mis 1936. a alates
kulges tihedas koostöös ÕKi keskkoolija gümnaasiumiõpetajate sektsiooniga,
oli mõistetavalt esiplaanil keskhariduse
korraldus ja sisu. Samal ajal jagus tähelepanu ka õppurkonnale, esmajoones
abinõudele, mis võiksid tõhustada koolikasvatust. Mitmetahulisest probleemikäsitlusest selles valdkonnas väärivad
kaheldamatult esiletoomist soovitused
noorsoo-organisatsioonide tegevuse
korrastamiseks, mis töötati välja EKESKO juhatuse algatusel keskkooli- ja
gümnaasiumiõpetajate IVjaV kongressil, mis leidsid kajastuse sellekohases
seadusandluses ning praktilise väljundi
õpilaste organiseerituse märkimisväär-

ses kasvus. Selle kinnituseks fakt, et
1937/38. õppeaastal võttis koolis ja
kooli juures tegutsevate noorsoo-organisatsioonide ja õpilasringide tööst osa
70% keskkooli- ja gümnaasiumiõpilastest, õpetajatest aga veidi enam kui
pooled. (Vt Eesti Kool 1939, nr 1, lk
52-63.)
Aastail 1935-1940 ilmus EKESKO
väljaandena keskkooli- ja gümnaasiuminoortele mõeldud ajakiri ./Tuleviku
Rajad". Ajakirja, mis ilmus üks kord
kuus (v.a juuni, juuli, august), toimetas
õpetajatest koosnev viieliikmeline toimetus eesotsas tuntud koolimehe ja
õpikute autori Harald Jänesega. Kaastööde hankimise ja ajakirja levitamise
eest kandsid hoolt õpilastest koosnevad toimkonnad kohtadel. Ajakirjaveergudel võtsid sõna haridusjuhid,
teadlased, õpetajad, aga ka õpilased
ise oma esimeste kirjatöödega, nende
hulgas hilisemad tuntud kultuuriinimesed Jaan Kross, Voldemar Panso,
Juhan Peegel, Holger Pukk jt. Huvitavat
lugemist leidsid sealt tehnikahuvilised,
loodusesõbrad, sportlased. Ajakiri hoidis lugejat kursis uudiskirjandusega,
samuti olulisemate sündmustega koolielus.
EKESKO asutamine ja tegevus ei
olnud erandlik nähtus. Samalaadsed
kutseorganisatsioonid tegutsesid teisteski Euroopa maades ja neid ühendas
prantslaste algatusel loodud organisatsioon - Rahvusvaheline Keskkooliõpetajate Liit (FIPESO). Liidu liikmeks
astus 1934. a ka EKESKO ja osales
aktiivselt selle töös kuni Teise maailmasõja alguseni.
EKESKO lõpetas tegevuse muutunud ühiskondlik-poliitilistes oludes
1940. a septembri algul, andes asjaajamise üle EÕLile.
HARRI KELDER,
pedagoog ja kooliajaloolane
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MARE TORM
EVA LOOTSAR - 90 AASTAT SÜNNIST

Eva Lootsar - üks eredamaid isiksusi selle sajandi eesti lasteaiapedagoogikas.
31. märtsil k. a möödus teeneka pedagoogi EVA LOOTSAR! sünnist 90 aastat; ta oli eredamaid isiksusi selle
sajandi eesti lasteaiapedagoogikas.
Sündinud 1907. a Virumaal, omandas
Eva Merjam gümnaasiumihariduse Paides (lõpetas 1924). Juba koolipäevil
paistis ta silma mitmekülgsete huvidega: osales kooli näiteringis, tundis eriti
huvi kirjanduse vastu, küllap suuresti ka
õpetaja Roosi mõjutusel. Kunstikalduvused ilmnesid ka joonistamises ja lauluharrastuses (laulis kooli kahes
kooris). Seda arvestades on kõigiti loomulik õppima asumine muusikaõpetajate kursustele Tallinna Konservatooriumis. 1926. a siirdus Eva Tartusse, kus õppisid ka tema kaks õde, vanemast, dr Adda Mardnast (s. 1905) sai
tuntud arst, noorem, Stella Ernesaks
(1909-1973) oli üks esimesi kõrgharidusega võimlemisõpetajaid Eestis.

1926. aastal hakkas Eva Merjam õppima Tartu Lasteaednike Seminaris, mille
lõpetas 1927. a. Üks tema õpingukaaslasi oli Meeta Terri, hilisem kauaaegne
kolleeg. Seejärel asus noor daam edasi
õppima koguni kahes õppeasutuses
rööbiti: Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas (peaaineiks pedagoogika ja
inglise keel) ja Tartu Naisseltsi Majapidamiskoolis. Viimase lõpetas 1929.
aastal. Inglise keele Õppimise eesmärgil sõitis Eva Merjam Inglismaale, toimides
aastail
1930-32
lastekasvatajana-koduabilisena ühes Londoni
perekonnas. Naasnud Eestisse, polnud
tal majanduslikel põhjustel võimalik ülikooliõpinguid jätkata. Erialast tööd aga
leidis (1933-35) H. Kubu Tütarlaste
Eragümnaasiumi juures tegutsenud
lasteaias. Selle likvideerimise järel asutas oma eramänguringi asukohaga
Toompuiestee 4-3. Aastail 1937-40 oli
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Põhiosa E. Lootsari artiklitest ilmus
pedagoogilises perioodikas, aga ka ajakirjades ja ajalehtedes, nagu ..Nõukogude Naine", „Küsimused ja Vastused",
..Sotsialistlik Põllumajandus"; „Noorte
Hääl", ..Õhtuleht" jt. E. Lootsar oli üks
alusepanijaist lasteaednike täienduskoolitusele. Ta oli hinnatud lektor lasteaednikele,
algkooli
õpetajaile,
iastevanemaile peetud kursustel, seminaridel ja loengutel. Samuti oli ta esimesi lasteaedade õppekavade koostajaid.
E. Lootsar on õppefilmi ..Rõõmupäevade meistrid" (1976) idee autor ja üks
stsenariste. Tinglikult võib E. Lootsari
pärandit vaadelda kolmest aspektist:
1) esteetiline kasvatus,
2) laste mäng ja töö,
3) pedagoogide ja lastevanemate ning
üldsuse nõustamine.
Vaatleme neid lühidalt eraldi.

Tallinna I Lastepäevakodu kasvataja.
1939. a Eva Merjam abiellus ja kandis
perekonnanime Lootsar. Uue riigikorra
kehtestamise järel kutsuti E. Lootsar
tööle Sotsiaal- ja Kodundusinstituuti,
esialgu lasteaednik-instruktoriks; 1944
-52 töötas samas õpetajana. Nimetatud õppeasutust reorganiseeriti pidevalt, kuid sisuliselt koolitas E. Lootsar
tulevasi lasteaednikke. 1952. a kutsuti
Lootsar tööle Vabariiklikku Õpetajate
Täiendusinstituuti (VÕT) eelkooli metoodilise kabineti metoodikuks, aastail
1966-81 juhtis ta sellesama kabineti
tööd. Kohakaasluse alusel koolitas ta
rea aastate vältel toonases TPedls tulevasi õpetajaid. 1966. a omistati talle
teenelise õpetaja aunimetus.
E. Lootsar oli avara silmaringi, hea
suhtlemisoskuse ning loova mõtlemisviisiga pedagoog. Ta oskas jagada end
töö ja perekonna vahel. Erudeeritud pedagoogina pälvis ta nii kolleegide kui ka
vabariigi lasteaednike lugupidamise, ta
oli tuntud ja hinnatud koolieelse kasvatusega seotud ringkondades. Eva Lootsar suri 29. aprillil 1987 ja on maetud
Rahumäe kalmistule.

EVA LOOTSAR
ESTEETILISEST KASVATUSEST

EVA LOOTSARI
PEDAGOOGILINE PÄRAND
E. Lootsar oli pikki aastaid koolieelse
kasvatuse juhtivmetoodikuid vabariigis.
Tema avarad teoreetilised teadmised ja
rikkalikud kogemused kajastusid tema
arvukais kirjutistes, mis ilmusid aastail
1949-1985 raamatute ja artiklitena, ühtekokku üle 80 nimetuse. Käsitletud
teemadering on lai. Hoolimata ajastu
ideoloogilisest survest, ei tule E. Lootsari pärandisse suhtuda eelarvamuslikult. Tema eeskujuks ei saanud
nõukogude pedagoogika, ta jäi ustavaks J. A. Comeniusele.
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E. Lootsari tuntakse kui ilutegijat, kel
oli peen kunstimaitse, hea stiilitunne
ning rikas fantaasia. Ta mõistis, et lapses ilumeele ja kunstimaitse kujunemine algab varases lapsepõlves ning on
keerukas ja pikaajaline protsess. Koolieelses eas on selleks vaja kasutada
kõiki esteetilise kasvatuse vorme ja vahendeid. E. Lootsari põhimõtteks oli, et
kõigepealt ümbritsegu last ilu tema igapäevases elus. Ta mõtles selle all ennekõike korda, puhtust, ilu ja
hubasust. Kallihinnalised asjad jäägu
tagaplaanile. Lapsesõbralik keskkond
tähendab
kõigepealt
sihiteadlikku
kunstilist kujundust ja sisustust. Eriti
hindas ta omanäolisust. Kui last ümbritseb ilu maast-madalast, siis kujuneb
temas loomulik soov seda hoida. Lasteaia kasvatustöös olgu esiplaanil loovu-

EVA LOOTSAR LASTE MÄNGUST
JA TÖÖST

se arendamine - soov ise ilu luua.
Selles kätkevad tunded, mõtted ja
suhtumine ümbritsevasse. Loovuse
peamisi väljundeid on lapse kujutav
looming. Just lasteaias on kõige õigem
aeg huvi äratada loomingulise tegevuse vastu. Loovuse tegevuslikuks väljenduseks on mäng.
Lapse loomingu areng on lahutamatu õpetamisest, mis selles eas peab
tuginema võimalikult kujutluslikkusele
ja fantaasiale. E. Lootsar propageeris
väsimatult valiktegevust, mis arvestab
lapse iseseisvust ja initsiatiivi. Ta on
seisukohal, et koolieelses eas väljendab iga normaalselt arenenud laps oma
muljeid ja tundeid kujutavas tegevuses,
jutustustes ja mitmesugustes mängudes. Lapse loovuse areng sõltub suuresti kasvataja isiksusest - tema
loomingulisusest. Ühes intervjuus
(1981) on ta öelnud: „Kasvatustarkusi
ammutavad nad (st kasvatajad) mitte
ainult ettekirjutustest ja tarkadest raamatutest, vaid elust endast, kogemustest. Neil on välja kujunenud oma
arvamus, nad leiavad igasugustes kasvatussituatsioonides kõige optimaalsema ja paindlikuma lahenduse..." (V.
Leht, 1981). E. Lootsari enda loomevõime leidis rakendust arvukais tööalbumeis, mis olid tol ajal esimesed
omataoliste seas: „Rebime ja lõikame"
(1964), „Voldime" (1966), ..Kirevad lelud" (1968), „Loomi tikutoosidest"
(1969), mapp „Kleepetööd" (1968),
„Meie teeme ise" (1977). Huvitavaid
ideid oli ta ammutanud loodusest, millesse kiindus juba varases nooruses. E.
Lootsar oli esteetilise kasvatuse alusepanijaid meie lasteaiapedagoogikas.
Tema teeneks oli ka lasteaedade ekspositsiooni koostamine paljudel vabariiklikel õpilastööde näitustel. See
pikaajaline traditsioon on katkemas,
mis on eriti kahetsusväärne.

E. Lootsar oli sõjajärgses Eestis enam
tähelepanu pööranud mänguprobleemidele. Ta oli seisukohal, et koolieelses
eas on lapse elu peamiseks sisuks
mäng. 1960. aastail, mil lasteaedadesse kandus üle liigne koolilikkus, juhtis E.
Lootsar kasvatajate tähelepanu tõsiolule, et mäng oli, on ja jääb tähtsaimaks
kasvatusvormiks. Eriliselt väärtustas ta
õppemängu, sealhulgas ehitusmängu. Samuti pööras ta erilist tähelepanu
mänguasjadele, eriti aga omavalmistatud mänguasjadele, nende kasvatuslikule toimele. Raamat ..Õppemängud
koolieelses eas" (1972), mille üks neljast autorist on E. Lootsar, oli omal ajal
väärtuslik käsiraamat ja on abiks ka
tänapäeva kasvatajaile. Mänguga
seonduvais kirjutistes on tunda autori
poolehoidu Fr. Fröbeli ideedele mängust.
E. Lootsari kirjutisi töökasvatusest
ühendab idee - mitte teha lapse eest
ära seda, mida ta on suuteline tegema
ise. Just jõukohane töö eelkoolieas aitab lapses kujundada arusaamist töö
vajalikkusest ja kasulikkusest nii teiste
kui enda heaks. Eriti on hinnatav laste
ühistegevus. E. Lootsar on metoodilise
kirja «Töökasvatus lasteaias" (1977)
koostaja. E. Lootsari mõtted laste mängust ja tööst on seda väärt, et nendega
taas tutvust teha.

EVA LOOTSAR KASVATUSEST
Koostöös tuntud pedagoogi ja sotsiaaltöötaja Ella Kirsipuuga valmis E. Lootsaril raamat ..Väikelapse kasvatamine"
(1949) - esimene sellealane käsiraamat pärast sõda. Selles rõhutavad autorid ema ja perekonna rolli lapse
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esimestel eluaastatel. Praegu, mil vanemad seisavad sageli silmitsi tõsiste
kasvatusraskustega, tasub meenutada
E. Lootsari aastakümneid tagasi öeldut:
kasvatusraskused on sageli tingitud
sellest, et ei panda tähele lapse õigustatud tarvidusi; kõrvalekalded lapse
käitumises on sageli tingitud täiskasvanute oskamatusest rakendada laste
aktiivsust; kasvatuses pole pisiasju.
Väga tähtis on kultuurhügieeniliste harjumuste ja kultuurse käitumise kujundamine lapseeas. E. Lootsar on
veendunud: ükski harjumus ei kujune
välja, kui seda ei kinnistata laste kõikides tegevustes. Ainult see, mis on välja
kujunenud lapse enda kogemuse alusel, jääb tema käitumises normiks.
Täiskasvanul on oluline jälgida last
tema tegevustes, olla oma nõudmistes
järjekindel ja et kasvatuspõhimõtteis
valitseks üksmeel. Määrav on seejuures täiskasvanu isiklik eeskuju.
E. Lootsar pidas viljaka kasvatustöö
peatingimuseks lapse psüühhilise tegevuse õiget mõistmist - seega tunne
iga last! Tema kehalist ja vaimset
arengut ning tervislikku seisundit.
Tema meelest pidid lapsi ümbritsema
optimistlikud ja elurõõmsad täiskasvanud, toetamaks nende elurõõmu ja
emotsionaalsust (1959). Tänases
Eesti ühiskonnas on see ülimalt aktuaalne. Kasvataja erilist tähelepanu
peaksid pälvima arglikud, vähese algatusvõimega lapsed, keda tuleb kiita,
ergutada ja suunata tegevusele (1973).
E. Lootsar oli veendunud, et lapsevanemad vajavad pedagoogilist nõu. Lasteaia ja perekonna ühistegevuse
edukus sõltub vastastikusest mõistmisest ja huvitatusest ning tegutsemisest
ühise eesmärgi nimel. Ennekõike on
vaja võita lapsevanema usaldus ja toetuda kõigele heale ja positiivsele tema
taotlusis.
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KOKKUVÕTTEKS
Eva Lootsar pidas väikelapse kasvatuses kõige olulisemaks, kuidas last kasvatada, arendada, õpetada. Tema
pedagoogilise pärandi tuumaks on:
• lapse individuaalse eripära arvestamine,
• lapse loovvõimete eakohane arendamine,
• mäng kui lapse elu peamine sisu
koolieelses eas,
• kasvataja eeskuju ja tema isiksuse
määrav roll lapse arengus,
• last ümbritsegu ilu.
Eva Lootsar oskas luua enda ümber
ilu ja soovis, et ka teised seda mõistaksid. Tema naiselik sarm ja elegants,
hoolitsetud välimus ja vitaalsus tegid
temast tõelise daami, need omadused
kaunistavad iga õpetajat.

E. Lootsar ja M. Terri olid koolieelse
pedagoogika peamised kujundajad
sõjajärgses Eestis; nad olid ka C. H.
Niggoli viimased õpilased. Nad suutsid
ideoloogilise surve oludes endas kanda
ja edasi arendada Fr. Fröbeli kasvatuspõhimõtteid. Sajandivahetuse eel on
vaja rõhutada, et meie koolieelse kasvatuse ajaloolised juured on tugevas
pinnases, mida ei kõigutanud isegi nõukogude võim. Eesti lasteaiad on säilitanud omanäolisuse ja tasub uskuda E.
Lootsari tõdemust aastast 1981: „Ei liialda, kui ütlen, et enamik meie vabariigi
lasteasutusi on maailma kaunimad.
Seda veendumust täidavad muljed mitmest välisriigist ja teistest liiduvabariikidest. Suurimaks saavutuseks pean üha
laienevat lasteasutuste võrku ning
kaadri kutsemeisterlikkuse tõusu." (V.

Leht, 1981.) Ka meie kauaaegne endine haridusminister F. Eisen on oma
1994. a antud intervjuus seda meelt, et
tuleb teiste saavutuste kõrval võimalikult säilitada hariduskorralduses selitunud sotsiaalseid saavutusi, nagu
koolieelsete lasteasutuste laialt arenenud süsteemi. Koolieelne lasteasutus kui kasvatusasutus on haridussüsteemi vundament ja teistega
võrdväärne lüli haridussüsteemis. E.
Lootsar ja M. Terri olid selles sügavalt
veendunud ja pühendasid sellele oma
elutöö.
MARE TORM
on EAPSi liige
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SIRJE AHER

KESKKONNAHARIDUS El OLE KOOLIS ENAM VÕÕRAS

Keskkonnaharidus
on
koolides
omaksvõetud mõiste. Aga ikka veel samastatakse keskkonnaharidust loodusharidusega. Mõnikord mõistetakse
keskkonnakasvatust looduse, ühiskonna ja kultuuri kooseksisteerimise
teadvustamise ja keskkonda säästva
suhtumise kujundamise ühismõistena.
Sel puhul vaadeldakse nii loodus-, kultuuri- kui sotsiaalset keskkonda ning
käsitluse põhiideeks on säästlik areng.
Keskkonnakasvatuse komponendid on
teadmised, oskused, väärtushinnangud ja käitumisnormid.
Praegu on keskkonnahariduse
arengusuunad määratud peamiselt kahes dokumendis: Eesti põhi- ja keskha-

riduse riiklik õppekava ning Eesti
keskkonnastrateegia.
Esimeses neist on ühe õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgiks, et kool aitab
kellelgi kujuneda, kes hoiab loodust,
elab ja tegutseb keskkonda saastes.
Keskkond on ka ainekavadel läbiv teema, õppekavas sõnastatud järgmiselt:
Keskkond. Teadvustatakse loodussotsiaalse ja kultuurikeskkonna seosed, rõhutades eriti säästlikku suhtumist ümbritsevasse elukeskkonda,
säästliku arengu ideed. Inimese, looduse ja ühiskonna vastastikuseid suhteid
käsitledes on võimalik kujundada õpilaste väärtushinnanguid ja käitumisnorme. Paikkonna kaudu teadvustatakse
47

ümbritseva maailma mitmepalgelisus ja
nähtuste omavaheline seotus. Õpitakse nägema keskkonnaprobleeme ja
leidma neile lahendusvõimalusi, mõistma inimese sõltuvust loodusvaradest
ja looduse iseuuendumisvõimest ning
keskkonnaseisundist, mõistma ja hindama keskkonda säästvat eluviisi.
Ainekavade teemad seovad õpilase
isiksust ja sotsiaalset arengut, mida
ükski õppeaine eraldi ei mõista. Teemade täpsem eesmärgistus (õppesisu ja
õpitulemused klassiti ja õppeaineti)
määratletakse kooli õppekavas. Riikliku
õppekava teemaloend on kohustuslik:
iga kool peab oma õppekava koostamisel keskkonnateema käsitlemise põhjalikult läbi mõtlema.
Teine dokument: riiklik keskkonnastrateegia on Eestis olemas 1996. a
juunist. Selle eesmärgiks on määratleda Eesti looduskasutuse ja keskkonnakaitse arengu suunad, eelistused ja
põhiülesanded aastateni 2000 ja 2010.
Keskkonnastrateegia lähtub Eesti
keskkonnakaitse ajalooliselt kujunenud
eesmärgist: inimesi rahuldav tervislik
keskkond ja majanduse arendamiseks
vajalikud ressursid loodust oluliselt kahjustamata, maastike ja elustiku mitmekesisust säilitades ning majanduse
arengutaset arvestades.
Strateegia kohaselt töötatakse välja
riigi keskkonnaalane tegevuskava, milles määratakse ülesanded ja nende lahendamiseks vajalikud finantsvahendid.
Keskkonnastrateegia huvides märgitakse, et
• suurendatakse Keskkonnaministeeriumi osa kasvatus- ja haridustöös ning
keskkonnaalase täiendkoolituse õppevormide ja võimaluste mitmekesistamisel. Keskkonnakaitse spetsialistid
osalevad interdistsiplinaarse keskkon48

naõpetuse sisseviimisel üldhariduskoolides alates 1997. õppeaastast;
• keskkonnakaitse üldkursus lülitatakse ülikoolide, rakenduskõrgkoolide ja
ametikoolide õppeprogrammidesse;
• tugevdatakse maastikuarhitektide ettevalmistamist;
• luuakse riigi täiendkoolituse võrk
keskkonnahariduse taseme tõstmiseks;
• korraldatakse puhaste tehnoloogiate
kohta teabe levitamine;
• avalikkuse paremaks teavitamiseks
luuakse Keskkonnaministeeriumi juurde avalike suhete büroo;
• tarbijakaitse propagandat täiendatakse keskkonnakaitseaspektiga, et
suunata rahva tarbimistavasid säästlikkusele ja loodushoiule;
• erilist tähelepanu pööratakse Eesti
looduse mitmekesisuse, ainulaadsuse
ja selle säilitamise vajaduse teadvustamisele;
• korraldatakse rahvusvaheliste ja riigi
keskkonnadokumentide avalikustamine ja selgitamine.
Strateegia järgib rahvusvahelisi
keskkonnakaitsealaseid
initsiatiive,
nagu
• 1992. aastal Rio de Janeiro ÜRO
Keskkonna- ja Arengukonverentsil
heaks kiidetud Agenda 21 põhimõtteid;
• 1993. aastal Luzernis toimunud Euroopa keskkonnaministrite konverentsil
vastuvõetud Kesk- ja Ida-Euroopa tegevusprogrammi;
• 1995. a Sofias toimunud konverentsi
otsuseid;
• Eesti Vabariigi suhtes jõustunud rahvusvahelisi leppeid.
Järgitakse samuti «Valget raamatut",
milles on ära toodud põhinõuded Keskja Ida-Euroopa assotsieerunud riikide
integreerumiseks Euroopa Liitu.

Ei ole õige öelda, et keskkonnaharidus on meie koolidele midagi täiesti uut.
Sellealased traditsioonid on pikaajalised ning näiteks 1996. aastal haridusministeeriumi poolt koolides läbiviidud
keskkonnaküsitlus näitas, et keskkond
on populaarne teema nii õppetunnis kui
klassi- ja koolivälises töös.
Keskkonnaküsitlusele vastas 420
kooli. Neist tegeleb laiendatult keskkonnaharidusega247, st 58,5%. Ülejäänud
piirduvad vastavates aineprogrammides (bioloogia, geograafia, keemia,
füüsika, ajalugu, keeled jms) nõutava
temaatika selgitamisega.
Mitmesugustes keskkonnaprojektides osales 145 kooli (34,5% vastanud
koolidest). Viies erinevas rahvusvahelises projektis osales 81 kooli. Rohkesti,
35 erinevat nimetust, oli ka kohalikke ühe või mitme kooli projekte. Kokku
osales neis 58 kooli.
Keskkonnateemalisi valik- ja vabaaineid nimetati 73. Tõenäoliselt on
neist osa sisult sarnased, kuid raskusastmelt erinevad (näiteks Läänemeri kui ökosüsteem. Mere kaitse (35111.
klassis) ning Läänemeri on ohus (35 t
8. klassis). Üllatavalt vähe oli niisuguseid valikaineid, mis puudutasid kodupaiga keskkonda ning selle uurimist.
Tulevikus võiksid koolid rohkem ka niisuguse temaatika käsitlemisele mõelda, kodupaiga keskkonna mõistmisest
on kergem edasi liikuda globaalsete
teemade juurde. Keskkonnateemalisi
ringe on 80 koolis (19% vastanud koolidest). Algkooli õpilastele (7-12aastased) on koolides 11 erineva
nimetusega ringi (Tervis; Rahvusvahelistest keskkonnaprojektidest osavõtt;
Matkaring; Maailm meie ümber; Loodusesõprade ring; Loodusring; Loodusloo
ring; Looduskaitse ring; Toalilled; Kodulooring);
keskastme
õpilastele
(13-15aastased) (Ökoloogiaring; Loo49

duse kool; Loodushoid; Sisehaljastus;
Ranniku vaatlused, L oodus vaatlused;
Noorte naturalistide ring; Noorgeoloogid; Matkaring; Loodusesõprade ring;
Loodusring; Keemia looduses; Looduskaitse; Geoloogiaring; Geograafiaring;
Lilleseade; Koduümbruse taimestik ja
loomastik; Lillering; Kodulooring; FloFau; Ehisaiandus); gümnaasiumi õpilastele (16-18aastased) {Ökoloogia;
Rahvusvahelistest keskkonnaprojektidest osavõtt; Noorgeoloogid; Matkaring; Läänemeri; Loodusesõprade ring;
Keskkonnateemalised
uurimistööd;
Keskkonnakaitseklubi
„ Scarabeus";
Keemiaring); mitmete vanuseastmete
õpilastele (Looduskaitse ja maateaduse ring 5.-10. kl õpilastele; Keskkonnakaitse ring 7.-11. kl õpilastele). Tore, et
on veel nii palju õpetajaid, kes lisaks
igapäevastele tundidele soovivad õpilastega ka ringitööd teha.
Väga palju nimetati erinevaid üritusi,
nii ühekordseid kui pikemaajalisi. Viimastest tuleks ära märkida teemanädalad kui võimalust pikemalt mingi oluline
teema erinevate ainete tundidesse integreerida. Ehk aitab järgnev nimekiri
teistes koolides tehtust õpetajaid, kes
soovivad keskkonnateemalisi üritusi
läbi viia, kuid ei leia head ideed.
1995/96. õppeaastal viidi läbi (paljud
neist mitmetes koolides) järgmised üritused.
1. Rahvusvaheline aktsioon „Rannik
puhtaks"; keskkonnaseisundist kirjade
koostamine erinevatele asutustele; referaatide ja mappide koostamine;
metsloomadele talveks lisasööda kogumine, lisasöötmine; patareide kogumine.
2. Ekskursioonid Tallinna Botaanikaaeda; veepuhastusjaama; Loodusmuuseumi;
keskkonnateemaline
ekskursioon „Nõmme loodus"; Lahemaa Rahvuspark!; Paldiskisse.

pargipäev; metsapäev; puude päev;
merepäevad; õppepäev Toolsel; looduse päev (3 kooli koostöös); tervisepäev;
keskkonnapäev;
keskkonnakaitsepäev; heakorra päev; „Sügisel on sünnipäev"; „Kuldne sügis"; lindude päev;
ülemaailmse Maa päeva tähistamine;
loodusteaduste päev; loodusainete
päev; iooduskaitsepäev; rohelise Maa
päev; loodus ja meie; ökoloogia ja inimene; looduse päev).
14. Vaatlused (linnuvaatlused; salumetsa vaatlused; rannikuvaatlused; ilmavaatlused; fenoloogilised vaatlused;
okaspuude vaatlus; kevadine taimede
ja loomade vaatluspäev metsas; prügivaatlus).
15. Viktoriinid (ülekooliline keskkonnakaitseviktoriin;
ökoloogiaviktoriin;
osavõtt
ülelinnalisest
viktoriinist
„Keskkond ja loodus" (Tallinnas); osavõtt Tartu Loodusmaja ökoloogiaviktoriinist; keskkonnateemaline mälumäng;
metsaviktoriin; loodusviktoriin; looduskaitseviktoriin; osavõtt ajalehe „Vooremaa"
poolt
looduskaitseaastale
pühendatud viktoriinist; keskkonnaviktoriin.
16. Võistlused (joonistusvõistlus
„Puhas Läänemeri"; keskkonnateemaline joonistusvõistlus; plakativõistlus;
sügiskompositsioonide konkurss; osavõtt keskkonnateemalisest joonistusvõistlusest; osavõtt esseedevõistlusest
„Taim ja keskkond"; osavõtt konkursist
„Tootsi peenar"; nunnukonkurss; kurgikasvatamisvõistlus; osavõtt konkursist
„Keskkond, mina ja muusika"; lilleseadekonkurss; taimede tundmise võistlus;
loodusteaduste konkurss; võistlus
„Loodus ja meie"; konkurss „Loodusesõbralik kodu"; osavõtt Keskkonnaministeeriumi
korraldatud looduskaitseaasta konkursist; keskkonnateemaline mälumäng; fotokonkurss „Mina
ja minu sõbrad"; Eesti tundmine kaarti-

3. Diskussioonid: „Kas see, mis
meie pere tarbib, on keskkonnasõbralik?"
4. Kohtumised keskkonda ja vastavat seadusandlust tundvate inimestega
(11 juhul).
5. Kollaažide koostamine teemal
„Mina ja ümbritsev keskkond".
6. Konverentsid (sügiskonverents,
kevadkonverents;
rannikuvaatluste
kokkuvõtted; keskkond ja kodu; ökoloogilised probleemid Eestis; Läänemeri;
uurimistööde konverents; alvarid ja kadakas; koolikonverents referaatide alusel).
7. Laagrid.
8. Matkad (aastaaegade vaheldumisele pühendatud; rabamatkad, matkad
looduskaitsealadel jms).
9. Näitused (osavõtt üle-eestilisest
keskkonnanäitusest; keskkonnanäitus
ESTO-päevadeks; sügisnäitus; aiasaaduste näitus; keskkonnasõbralik eluviis; samblikunäitus; samblanäitus;
kevadlillenäitus; joonistuste näitus; plakatite näitus; seenenäitus; linnunäitus;
kivimite näitus; fossiilide näitus; raamatunäitus; keskkonnanäitus; seinalehe
(stendi, laualehe) koostamine.
10. Praktiline aiandusõppus.
11. Teemakuu (looduskaitsekuu
ekskursioonid, matkad, õppekäigud;
kooliümbruse korrastamine; loengud;
vestlused; referaadid; slaidid; joonistuste võistlus jms).
12. Teemanädalad (metsanädal; lillenädal; looduse nädal; energiasäästu
nädal; metsapäevad; looduskaitsenädal; loodusteaduste päevad; loodussõbraliku
tarbimise
nädal;
keskkonnasõbralik nädal).
13. Teemapäevad (kartulipäev; bioloogiapäev; leivapäev; samblikupäev;
kalapäev; reostus kooli lähemas ümbruses; pööripäevade tähistamine; ülemaailmse loomade päeva tähistamine;
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de alusel; osavõtt „Eesti Looduse" kirjandusvõistlusest.
17. Ümbritseva keskkonna korrastamine.
18. Ürituste sarjad (Minu kodu on
Sipa; suitsetamine ja meie tervis; ökoloogiateaduskond; loengud Võrumaa
keskkonnakaitsest; lindude lisatoitmine; õpilaste loengutsükkel „Eesti rahvuspargid ja looduskaitsealad"; Adam
Johan Krusensternile pühendatud üritused; Taanis Allrodi Gümnaasiumis
rahvusvaheline „Euroopa nädal", sellele järgnenud töö omas koolis; keskkonnaalane koostöö sõpruskoolidega
Soomes või Rootsis.
Küsitluse tulemustest võib järeldada, et
• keskkkonnakasvatus on esindatud
mitmekesiste tegevustega;
• projektide raames tegeldakse rohkem lähikeskkonna kui globaalsete
probleemidega. Rohkesti on ühe kooli
või isegi klassi projekte, vähem koolidevahelist koostööd;
• keskkonnahariduse all mõistetakse
siiski eelkõige loodusharidust;
• keskkonnahariduse vajalikkus on
teadvustatud paljudes koolides ning
seda omandavad erinevate vanuseastmete õpilased mitmete õppevormide
abil. Kui aga arvestada, et peaaegu
pooled koolid jätsid küsitlusele vastamata, siis võib oletada, et nad ei tähtsusta keskkonda samavõrd kui
vastanud koolid. Järelikult tuleb endiselt selgitada keskkonnahariduse vajalikkust ning pakkuda välja erinevaid
võimalusi selle omandamiseks.
Koolides on Avatud Eesti Fondi, endise Riigi Kooliameti ja Haridusministeeriumi finantseerimisel olemas õppematerjale, selleteemalist kirjandust võib
leida ka raamatulettidelt. Hea oleks ka
välja uurida, kas paikkonnas on koostatud kohalik Agenda 21 või muu
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keskkonnastrateegia, ning tutvustada
seda õpilastele. Võib-olla on võimalik
sellega siduda ka oma projektitöö. Kui
õpilased tunnevad huvi keskkonnaseadusandluse vastu, siis keskkonnapoliitika
on
määratletud
järgmistes
õigusaktides: seadus Eesti looduse
kaitsest, loomakaitseseadus, metsaseadus, kaitstavate loodusobjektide
seadus, veeseadus, maapõueseadus,
jäätmeseadus, pakendiseadus, planeerimis- ja ehitusseadus, jahikorralduse seadus, kalapüügiseadus, maaparandusseadus, säästva arengu seadus jt.
Keskkonnapoliitika tähendab riigi
poolt suunatud ja üldsuse poolt
omaksvõetud arengut, kus oleviku
põhinõudeid ohustamata võetakse arvesse tulevaste põlvede vajadused.
Kuigi looduskeskkond on väga oluline keskkonnahariduses, tuleks õppetöös tähelepanu pöörata ka sotsiaalse
ja kultuurikeskkonna tutvustamisele ja
uurimisele. Neist esimese käsitlemiseks on Avatud Eesti Fondi toetusel
1997. a välja antud ja koolidele kingitud
raamat ..Konflikt ja kommunikatsioon",
mis käsitleb inimestevahelisi suhteid
ning aitab ka iseennast tundma õppida.
Kultuurikeskkonna
tundmaõppimine
võiks samuti alata kodu lähedalt ning
siis juba kaugemale maailma ulatuda.
Ükskõik, kuidas keskkonda käsitleda, peaks arvestama järgmist:
• elamuslikkus;
• kogemuslikkus;
• tegevuslikkus;
• pidevus;
• probleemikesksus;
• hinnangulisus;
• integratiivsus;
• tulevikku suunatus;
• optimistlikkus;
• terviklikkus.

Laste ja noorte võimalused protsesse mõjutada on tunduvalt piiratumad kui
täiskasvanutel. Seetõttu võivad liialt
hõlvatud keskkonnaprobleemid tekitada lastes stressi. Nende probleemide
analüüsimiseks tuleks hoolega läbi
mõelda nende esitamine, et ka õpilased
suudaksid võimalikke lahendusi leida,
et seeläbi tõuseks nende eneseusaldus.
SIRJE AHER
on HMi üldharidusosakonna peaekspert

Õppimises püütakse eelkõige hankida teadmisi. Neid hangitakse erinevatest allikatest ja õpilased peaksid
õppima suhtuma pakutavasse kriitiliselt. Võrreldes ja analüüsides õpib õpilane tegema järeldusi ka vastuolulisest
informatsioonist. Keskkonnakasvatus
on tihedalt seotud väärtustega: inimesed otsustavad väärtushinnangute
järgi, mis on keskkonnakasvatuse üks
olulisemaid väärtuste arvestusi ja eluväärtusi.

Mare Leino
KAS INTEGREERIDA VÕI MITTE?

Kuna kool eelistab täiuslikku last,
siis võib igast väiksemastki asjast tekkida õpetaja jaoks probleeme. Kui üldharidus enam toime ei tule, siis ta
vormistabki asja probleemina ja appi
võetakse eripedagoogilised meetodid.
Eeldatakse, et ebatäiuslik on inimene,
mitte süsteem. Ometi - kui nn erilisi on
juba suur protsent, siis tekib hoopis
küsimus, et kas just norm ei ole valesti
paika pandud. Ülalmainitud 16% eriõppe-lapsi ei ole Mobergi arvates üldse
mitte lõplik suurus - tegelikult on neid
palju rohkem ja on suur juhus, miks üks
satub täiendava tähelepanu alla, teine
aga mitte. Lisaks on ju veel olemas ka
üle keskmise võimetega lapsed. Kuigi
viimased ei valmista õpetajale nii suurt
peavalu kui „alla keskmise kontingent",
vajaks eriabi andekaski.
Skeem 1 kirjeldab eripedagoogika
teket üldhariduse ebatäiuslikkusest johtuvalt. Prof Moberg rõhutab mõtet, et

Integratsioon on muutunud viimasel
ajal moesõnaks - seda kasutatakse nii
rahvuste kui erivajaduste kontekstis, nii
koolis kui ühiskonnas tervikuna. Õppekava sätestab meil küll võrdsed võimalused hariduse omandamiseks, aga
praktikas on seda teinekord veel raske
realiseerida.
Käesoleva artikli ajendiks on Tamperes 10. ja 11. märtsil toimunud seminar:
Integratsioon
eriõpetuse
arendajana põhi- ja kutsekoolis.
Soomes saab eriõpetust 16% lastest, neist 80% õpib tavakoolis - seetõttu on meil põhjanaabritelt mõndagi
õppida, ja on põhjust seminaril kuuldut
ka edastada. Prof Sakari Moberg Jyväskylä Ülikoolist rääkis integratsioonist eelkõige oma kogemuste põhjal.
Teema muutus Soomes aktuaalseks
seoses koolikohustuse tekkega-kerkis
küsimus õpetaja suutlikkusest õpetada
nn teistsuguseid lapsi.
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kui üldharidus oleks piisavalt hea, siis
eripedagoogikat poleks vajagi. Näiteks
individuaalne õppekava on ju ennekõike üldharidust täiustav moodus. Kui individuaalsest õppekavast (IÕK) saaks
norm, oleks erivajadustega laste probleem suures osas lahenenud.
Tegemist on niisiis suuresti õpetajate ettevalmistuse teemaga. Sellest rääkis ka Ulla Saresma Helsingi
Koolivalitsusest, kes vajadustas eripedagoogika osakaalu suurendamist tavaõpetajate ettevalmistuses. Klassiõpetajad peaksid tema arvates saama
neli nädalat ja aineõpetajad 2 nädalat
eripedagoogika õpetust. Selle peale
kostis hääl saalist: miks aineõpetajatele
vaid 2 nädalat - just aineõpetaja pädevust peaks tõstma, kuna õpiprobleemid
on eeskätt ainekesksed. Kui klassiõpetaja saab veel kuidagi hakkama, siis
põhikooli vanemas astmes aineõpetaja
jääb lihtsalt hätta - töö individualiseerimine kujuneb talle nii mõnigi kord ületamatuks probleemiks.
Integratsiooni kontekstis rääkis prof
Moberg ka avalikust arvamusest, mis
on muutunud erivajaduste-sõbralikumaks. Puudeinimeste eneseväärikus ja
-teadvus on tõusnud, 60-aastate segregatsiooni poliitikast on tasapisi vabanetud. Tollal väideti, et kui erivajadustega

inimesed õpivad eraldi koolides, siis
saavad nad parema hariduse. Tegelik
motiiv aga oli tavaklassi tööd mitte häirida.
Moberg kirjeldas ka Ameerika töökogemust, kus tavaõpetaja haridustee
eripedagoogikat praktiliselt ei sisalda.
Kui klassi satub erivajadustega laps,
alles siis hakkab õpetaja end lapse erivajadusest lähtuvalt koolitama. Põhimõte on seal maal aga selline, et
klassis, kus õpib kasvõi 1 erivajadusega laps, jääb õpilaste arv 15-25 vahele.
MIS SEE INTEGRATSIOON
SIIS TEGELIKULT ON?
Kindlasti ei ole integratsioon see, kui
tavaklassis istub puudelaps ning tema
kõrval abiline, ja laps suhtlebki ainult
abilisega. See on integratsiooni madalaim tasand, mis mingil juhul ei tohiks
olla eesmärgiks omaette.
Integratsioonist saab rääkida neljal
tasandil, kusjuures eesmärk on just neljanda saavutamine (vt skeem 2):
1) (tasand) on füüsiline: kas ollakse
ühes ruumis, ühe katuse all;
2) on tegevuslik - ollakse ja tegutsetakse koos;
3) on sotsiaalne: koos olemine, tegutsemine ja ka suhtlemine - see on
koolis olulisim;

Skeem 1. Eripedagoogika teke johtuvalt üldhariduse ebatäiuslikkusest
1. Õpilase erilisus

l

mitteõpetuslik erivajadus

õpetuslik erivajadus
2. Üldhariduse võime rahuldada eritarbeid

I

üldharidus rahuldab erivajadusi

üldharidus ei rahulda erivajadusi
3. Eripedagoogika
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- õpetajatele lisakoolitust;
- eri alade koostööd omavalitsuse vahendusel;
- geograafiliselt piisavat tugisüsteemi;
- täiendavat personali (terviseteenistust, abilisi) kooli;
- piisavat osa-aegset eri- ja tugiõpetust;
- materiaalseid ressursse, abivahendeid, füüsilist (kohandatud) õpikeskkonda;
-väiksemaid (puude sügavust arvestavalt) klasse.
Nende tingimuste täitmise korral ei
tuleks kedagi täiendavalt integreerida.

4) on ühiskondlik - laps tunneb end
kuhugi kuuluvat ka pärast kooli; tal
on kõikide ühiskonnaliikmetega samad
õigused ja kohustused.
Niisiis: 1. tasand on lähtekoht, 4. eesmärk. Ideaaljuhul suhtlevad erivajadustega ja tavalised lapsed omavahel
ka pärast kooli. (Vahendit ja eesmärki
ei tohiks seejuures ära segada.)
SKEEM 2.
Integratsiooni tasandid
/

/

/

/

/

+

/

4.

INTEGRATSIOON
ARGIPÄEVAS.
PRAKTILISI NÄPUNÄITEID

+
+

3.

/

/
/

2.

+

/

1.

(+)

/

Eripedagoog Jaana-Maija Haapalo ja
klassiõpetaja Maria Klaavu teevad oma
koolis (Tamperes) integratsiooni alal
koostööd 1. ja 2. klassis. 1. A (8 last) on
eriklass ja 1. B (18 last) tavaklass; 2. A
(8 last) eriklass ja 2. B (20 last) tavaklass.
Enne n-ö eksperimendi algust koolitati kõiki selle kooli õpetajaid integratsiooni asjus. Klasside eristamiseks
kasutatakse õpetaja eesnime - vältimaks erivajadustega laste halvustamist
(vaid vahel kasutatakse sõna õpiprobleemne).
Igapäevaselt töötavad pooltes tundides eri- ja tavaklassi õpilased koos,
pooltes tundides oma klassis eraldi. Sageli toimub töö ka rühmades. Näiteks
eri-ja tavaklassi ühises tunnis moodustatakse kaks rühma: 9-10 tava- ja 4
eriklassi õpilast. Grupid jagunevad
omakorda peredeks, kuhu kuulub 1 tugevam, 1 eriklassi ja 2-3 n-ö keskmise
tasemega tavaklassi last. Perede koos-

V

INTEGRATSIOONI TASANDID
Kuna koolis on põhieesmärgiks üldhariduse andmine, siis allub ka eripedagoogika üldharidusele ja me ei saa
rääkida eripedagoogikast kui asjast
iseeneses. See on vaid meetod/vahend
eesmärgi saavutamiseks.
Uurides eripedagoogika tudengite
integratsioonimeelsust Eestis, Soomes
ja Ameerikas, üldistab Moberg, et Soome on kõige integratsiooni-sõbralikum,
Ameerika asub keskel ning Eesti suhteliselt passiivsem (põhjuseks peab ta
meie sotsialistlikku minevikku).*
Integratsiooni-idee rakendumiseks
on vaja:
- lÕKi tegemise oskust;

* Tegemist on prof. S. Mobergi enda poolt korraldatud uurimusega. Eestis täitsid 1995.a vastavaid
küsimustikke TÜ eripedagoogika osakonna tudengid.
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seis ei muutu vähemasti 3 aastat. Õpetaja jälgib peresid ja suhtleb nendega.
Reedel on tunniplaanis üks tund, selles
arutatakse möödunud nädalal tehtud
töid, saavutusi ja muresid, „pereprobleeme". Vastutus pere enda sees on
suur: alles siis, kui kõige targem ei oska,
pöördutakse õpetaja poole. Ja vahel
võib ka nõrgemast abi olla. Sellise töövormi eelis on ühiskondlik võrdväärsus.
Süsteem tervikuna on väga paindlik
- erivajadustega laps võib edasi arenedes üle minna tavaklassi. Ja mõned
tavaklassi õpilased on emakeeletundides omakorda eriklassis.

(nt laps saab teada, mis talle kergesti
meelde jääb).
Saalist küsiti: milliseid raskusi on
esinenud töö käigus? Vastus kõlas, et
kolleegide suhtumine oli algul veidi
võõristav. Ja kuigi kogu kollektiiv läbis
koolituse, esines ikkagi selliseidki, kes
asja olemusest päriselt aru ei saanud ja
pidasid uuendust ajutiseks parandusõppeliseks eksperimendiks.
Esinejad, noored õpetajannad Jaana-Maija ja Maria ise märkisid, et nemad ootasid tavaklassi laste vanemate
vastuseisu teemal: „Miks minu laps
peab „totudega" koos õppima?" Hämmastav, aga ühtegi kurtvat telefonikõnet pole seni tulnud. Põhjus võib
peituda selles, et kooliaasta alguses toimunud lastevanemate koosolekul seletati integratsiooni motiive ja töö käiku
võrdlemisi põhjalikult. Ja kui lastevanemate käest küsiti, et mida laps peaks
koolis ennekõike õppima, siis tegelikult
nii «tavaliste" kui «eriliste" laste vanemad hindasid väga kõrgelt eeskätt sotsiaalseid oskusi. Selleks aga pakub
parimaid võimalusi just nimelt integratsioon.
Oma ettekande lõpetasid nad järgmise mõttega, mis tabavalt ja konkreetselt sõnastab integratsiooni-ideed: „On
oluline, et lapsel on võimalik õppida ja
kasvada ühiskonnas, mis esindab sellist maailma, kus ta hakkab elama siis,
kui kool on läbi" (Mära Sapon-Shevin).
Professor Oiva Ikoneni ettekande
teema oli „Laps integratsiooni mosaiigis". Uus õppimiskäsitlus toetab integratsiooni ideed. Kui meil on
klassideta kool ja individuaalsed õppekavad, siis varsti integratsioonist rääkida ei olegi mõtet, kuna iga lapsega
tegeldakse eraldi. Kogemusi on selles
vallas mitmesuguseid. Ühes artiklis näiteks kirjeldas üks külakooli direktor oma
positiivset kogemust nii: 29-st lapsest 3

Eri- ja tavaõpetaja koostöö
tugevad pooled õpetajate jaoks:
-vastutus õpilaste eest ei ole ainuisikuline, vaid jaguneb kahe õpetaja vahel;
- vastavalt jagunevad ka tööd, mistõttu
saab keskenduda oma tugevatele külgedele;
- ideede vahetamine (mõlema tugevad
küljed rakenduvad);
- eriõpetajale on kasulik vahel ka tavaklassis õpetada - et ei ununeks, milline
siis see terve laps on.
Integratsiooni kasu õpilastele:
- nõrgem õpib eeskujustki;
- tulles lasteaiast piirkonnakooli, jääb
seltskond samaks (erikooli minnes pikeneks koolitee ja kõik kaaslased oleksid uued ja võõrad);
- halvustamist ei esine
- õpitakse tavalises koolis, koos tavaliste lastega;
- laste vahel tekivad kontaktid ka pärast
kooli;
- sallivus suureneb (nt matemaatika
mitteoskamine ei vähenda lapse väärtust);
- tugevama lapse enesetunne paraneb, kui ta saab teisi aidata;
- õpitu kinnistub; ka mina-pilt paraneb
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leb uurida ja testida, õpetajal aga pole
aega seda teha. Soomlane veel ei usu,
et just diagnoos on kõige alus, märgib
professor murelikult.
Seminaril esines ka Pentti Murto elav näide integratsiooni viljakusest. Ta
on CP puudega (ajukahjustuse poolt
põhjustatud liikumistakistus). Enneaegsena sündinu kohta ütlesid arstid, et
ta ei hakka rääkima ega kõndima. Keskusest kaugel elades sai ta professionaalset abi alles 12. eluaastast alates.
Nüüd tutvustas 30ndates mees oma 4
vastvalminud raamatut (neid sai kohapeal ka tellida), pidas loengu ning kaitseb peagi oma litsentsiaaditööd.
Lühidalt tutvustas ta ka õpetajatele uudist: 3-nädalast õpiprobleemide kursust. Seal kirjeldatakse
õpi- ja
käitumisprobleeme (konfliktide puhul
otsitagu põhjust, mitte süüdlast), lugemis- ja kirjutamisprobleeme; käsitletakse teemat „Puudelaps tavakoolis";
räägitakse iseseisva töö oskusest, selle
kujundamisest. Mis on norm? Normaalne ongi olla eriline. Tähelepanu alt on
teenimatult jäänud välja lasteaia töökogemus. Miks on nii, et lasteaias tahab
laps õppida, kooli minnes aga kaob huvi
ruttu?

on puuetega. Kuna koolis klasse pole,
siis igal lapsel on oma IÕK. See sunnib
õpetajaid tõsiselt tööle, õhkkond koolis
on muutunud väga aktiivseks, õpihimuliseks ja toredaks.
Teine näide ei ole nii positiivne:
analüüsiti pimedate õpetust tavaklassis
ning täheldati kiusamist. Kiusamine tegelikult ei seostu ainult puudega. Ka
näiteks andekaid kiusatakse sageli eeskätt kadedusest. Ja Ikonen märgib,
et ka õpetaja ise kiusab tihtipeale lapsi,
nii et viimaste enesetunne langeb vahel
kriitilise piirinigi.
Positiivsete kogemuste hulka kuulub tuutorite (nõustajate) koolitus puudeinimeste seas: nad kogunevad ja
vestlevad, õppides sel moel teiste kogemustest juurde. Kui vigane saab teisele vigasele kasulik olla, siis ta
enesetunne paraneb oluliselt. Väheneb
ka abitus. Prof Ikonen ise toetab integratsiooni ideed vahelduva eduga.
70.-80. aastatel vältis ta seda teemat see oli aeg, mil eripedagoogika maht
neljakordistus. Nüüd hakatakse eripedagoogikaga liialdama selles mõttes, et
nii kui mingi probleem ilmneb, siis tormatakse appi eripedagoogiliste vahenditega.
Unustagem sõna
integratsioon,
soovitab Ikonen: kui laps astub näiteks
külakooli, siis ta tuleb sinna ja on seal,
tegemist pole niisiis mingi integratsiooniga. Aga kui oleme ta vahepeal vägisi
kuhugi mujale paigutanud ja toome siis
tagasi - see on siis integratsioon, aga
äraviimine-tagasitoomine pole ju eesmärgiks omaette.
Põhiküsimus on ressursis: kuidas
teha nii, et kõikidel oleks tavaklassis
hea? Integratsioon maksab palju rohkem kui segregatsioon. Põhimõtteliselt
toetab Ikonen integratsiooniideed, kuid
kuna raha on vähe, tuleb tõsiselt kaaluda poolt- ja vastuargumente. Lapsi tu-

Kuluaarivestlustes jäi kõlama kokkutulnute (ligi 60 õpetajat) rahulolu sellise seminari toimumise üle.
Osaliselt tegime tööd ka rühmades,
kus arutleti integratsiooniproblemaatikatjuba konkreetsemalt- üksikute koolide tasandil. Helsingi Koolivalitsus
planeerib sellele seminarile ka jätku, et
samad inimesed tuleksid mingi aja pärast taas kokku ja räägiksid, kuidas neil
kohtadel on see integreerimine siis sujunud, leidmaks võimalikele esilekerkinud probleemidele üheskoos vastust.
MARE LEINO
on HMi projektitalituse peaekspert
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MALL LIIVA, KERSTI ROHTMETS, ANU SULG
ÕPPEAINETE INTEGREERIMISEST*
(uurimus)

Seepärast on uurimistöö esimeses
osas käsitletud õpilaste erinevaid rolle
ühiskonnas ja eeldatavaid eelteadmisi.
Küsitletud on õpilasi kolmest erinevast gümnaasiumist/keskkoolist: maakoolist Audru Keskkoolist,
linna
tavakoolist Pärnu 6. Keskkoolist ja
võõrkeeleorientatsiooniga Pärnu Ühisgümnaasiumist. Kokku küsitleti 101 õpilast.
Töö teises osas analüüsitakse õpilaste arvamusi ainetevaheliste seoste
kohta. Rööbiti osutatakse allikatele,
kust pärinevad eelteadmised. Kitsamalt
on vaadeldud teatud temaatikat (riik,
valitsus, immigratsioon...), mis annab
ülevaate Õpilase ühiskonna-poliitilisest
pädevusest.
Lõpuosa toob ära mõningad konkreetsed võtted, mida saab erinevates
ainetundides kasutada integreerimisel.
Kuna õpikud on õpilastele käsiraamatuks, siis on lisatud siia ka kahepoolne
hinnang gümnaasiumiklassides enamkasutatavatele inglise keele õpikutele.
Kokkuvõte annab mõningaid põhiseisukohti õpilaste pädevuse kujundamiseks
erinevate
õppeainete
seostamisel õppeprotsessis.

SISUKORD
Sissejuhatus
1. Õpilase eelteadmised
1.1. Õpilase rollidest lähtuvad eelteadmised
1.2. Õpilase hinnang oma eelteadmiste
kohta
Eelteadmiste allikad
2. Analüüs õpilaste arvamustest ainetevaheliste seoste kohta
3. Integreerimisvõtted
Kokkuvõte
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Kasutatud kirjandus

SISSEJUHATUS
Käesoleva töö eesmärk on uurida ainetevahelisi seoseid, et tõhustada õppetööd.
Õpilase jaoks ei ole kool ainus
teadmiste allikas. Elus toimetulekuks ei
vaja ta ainuüksi õppeainetes omandatut, vaid peab suutma orienteeruda igapäevaelus
ja
tegema
õigeid
valikuid-otsuseid elus edukas olemise
eesmärgil.

* Käesoleva töö avaldamisega hälbib KU oma senisest praktikast kahes punktis. Esiteks oleme seni
loobunud väljapeetult uurimuslike tekstide avaldamisest, teiseks on KU esijoones põhikoolile mõeldud
väljaanne (siinne töö käsitleb gümnaasiumiastet). Möönduseks olgu öeldud, et käesoleval juhul on
tegemist tegevõpetajaist autoritega, kelle töö (valmis TÜ Täienduskoolituskeskuse juures) avaldamine
tohiks ergutada uurimistegevust jätkama. Integratsiooniprobleem on oluline kogu kooli õppetegevuses,
põhikoolis kindlasti enamgi. Toim.
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1. ÕPILASE EELTEADMISED

1.1. Õpilase rollidest lähtuvad eelteadmised
Õppetöö eesmärgistamisel ja kavandamisel tuleb lähtuda tõsiasjast, et õpilased elavad ning hakkavad elama ja
toimima muutuvas maailmas, kus peab
oskama näha ja lahendada probleeme,
teha iseseisvalt valikuid ja otsustusi.
Tänapäeva kooli märksõnaks on õppekava avatus. See tähendab avatust
nendele muutustele, mida toob kaasa
aeg. Samuti tähendab see konkreetse
kooli ja klassi arvessevõtmist ning eelkõige erinevate mikrostruktuuride mõju
õpilasele, mida ta tajub oma rollina.
Õpilased kuuluvad mitmesugustesse sotsiaalsetesse gruppidesse ja saavad sealt erineval hulgal informatsiooni
ja teadmisi maailmaprobleemide, aga
ka õppeainete kohta.
Õppija kogemusi peab arvestama
ka klassiruumis. Enamiku oma päevast
veedavad õpilased väljaspool kooli ja
nende eelteadmised johtuvad igapäevaelu kogemusest. Mingil tasemel on
pädevus olemas kõikidel õpilastel ja
nende arvessevõtmine võimaldab õpetajal oma tööd tõhustada.
Audru Keskkooli, Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Pärnu 6. KK õpilased vastasid küsimusele, millisesse sotsiaalsesse rühma nad end tajuvad kuuluvat. Nad pidid tegema valiku pakutud
variantide hulgast ja vajadusel lisama
omapoolseid gruppe.

Nimetati järgmisi sotsiaalseid struktuure, kuhu nad määratlesid end kuuluvat ja millest nad on mõjustatud (vt
skeem 1).
Hinnangud gruppide mõju kohta
osutusid üsna erinevaks. Ilmnes, et
kool ja klass (sellest tulenevalt ka õppetund) ei ole õpilaste pädevuse kujundamisel hoopiski esikohal, nagu võinuks
eeldada.
Küsitlus andis sootuks järgmise järjestuse:
1) kõduja perekond,
2) sõprusringkond,
3) klass,
4) kool,
5) huviklubi.
Omaenda rolli eelistusrida osutus
järgmiseks: eestlaseks olemine, kodakondsus, usukuuluvus; arvati end olevat ka üksi, INTERNETi newsgrupi liige
jne.
Järeldus. Õpilane tuleb kodust,
suhtleb sõpradega ja käib huviklubis.
Need sotsiaalsed grupeeringud mõjustavad teda enam kui klass ja kool. Õppetöös tuleb seda arvestada ja üheks
kanaliks-jõuda maksimaalselt õpilaseni, kasutada efektiivselt õpetaja käsutuses olevat mõjustusmaad - on
arendada tihedat kool-kodu-huviklubi
koostööd.
1.2. Õpilaste hinnang oma eelteadmiste kohta. Eelteadmiste allikad
Haridus peab aitama inimest toime tulla
oma eluülesannetega: isikliku eluga,

Skeem 1.
perekond
organisatsioonid
klubid jms "-—^^^

kool

'
ÕPILANE
tutvusringkond *******<^*
sõprusringkond
huvigrupp
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klass
kodu

tööga, kultuurilise suhtlemisega ja kodanikuna ühiskonnas.
Õppija on sotsiaalne indiviid, ta kuulub ühiskonda ning edukuse tagavad
talle teadmised ja oskused, kuid mitte
ainult õppeainelised. Eelkõige vajab
õpilane
teadmisi
ühiskonnast.
Teadmiste allikas ja hankimisviis ei ole
ainult õpetaja ja õppetund. Märkisime
ära need allikad, kust õpilane informatsiooni saab. Edasi vaatlesime, millistest
valdkondadest ja kui sügavad need
teadmised on. Teadmiste liigitelu on
tinglik ja seda võib teha mitmeti, kuid
antud juhul vastasid õpilased küsimustele, mis puudutasid teda kui ühiskonna
liiget. Kodaniku paradigmasid on vaja
elamiseks meil ja mujal maailmas,
praegusel ajal ja tulevikus.
Õpilased hindasid oma teadmisi 10palli süsteemis ja märkisid ka allikad,
kust nad need hangivad.
Teema

Pärnu
6 KK.

5,4
1. RIIK
2. Valitsus,
parteid
5,1
3. Religioon
4,4
4. Ajaloosündmused
5,7
5. Maade tänapäev ja
arenguprobleemid 5,7
6. Keel, rahvus,
6,2
kodakondsus
7. Immigratsioon
4,4
8. Riikidevaheline
4,9
koostöö
9. Turvalisus
5,9
Keskmine hinnang: 5,3

Pärnu
Audru
Ühisgümn KK Hinnang
5,8

6,2

5,8

4,3
3,7

4,6
4,5

4,7
4,2

5,3

6,0

5,7

5,5

5,2

5,5

4,2
2,9

6,3
4,1

5,5
3,8

4,5
4,7

4,8
6,9

4,8
5,9

4,5

5,4

5,1

loosündmustes orienteerumises, riigielu puudutavates küsimustes ja eestlase-identiteedis (keel, rahvus, kodakondsus).
Enesehinnangu analüüsis on õpetaja jaoks oluline arvestada laste
teadmiste hulka (näitavad keskmised
pallid) ning veelgi tähtsam on arvestada
teadmiste allikaid. See näitab inimese
integreerumist ajas ja kohas. Õpetaja
peaks oma ainealases ettevalmistuses
neid teadmisteallikaid arvestama ja kasutama.
Teadmiste allikatena mainiti õpilaste
poolt ajakirjandust, televisiooni, raadiot,
kooli, kirjandust, kodu, suhtlusringkonda, reklaami. Juhtival kohal oli meedia,
täpsemalt-televisioon, ajakirjad ja ajalehed. Üllatavalt vähe oli märgitud kodu
osatähtsust. Nähtavasti ei osale lapsed
eriti perekondlikes vestlustes ühiskonna aktuaalsetel teemadel.
Järeldus. Õpilane tuleb kooli, klassi, tundi ja aineõpetaja juurde mitte tabula
rasana,
vaid
eelnevate
teadmistega. Põhiliselt hangib ta oma
eelteadmisi massimeediast ning õpetajal tuleks seda asjaolu ainetundides arvestada.

2. ANALÜÜS ÕPILASTE
ARVAMUSTEST AINEVAHELISTE
SEOSTE KOHTA
Eelnevast (1. osa) järeldub, et õpilase
kompetentsus ei kujune ainult ühe võimaluse (allika) teljel. Ta on ikkagi isiksus
oma keeruliste
rollide
ja
suundumustega ning kool-klass-õppetund ei osutunud nende hinnanguis esmaseks
teadmiste
omandamise
võimaluseks. Ometi kuulub hariduse
andmise prioriteet ikkagi õppeasutusele. Kool annab haridust tõendava dokumendi, mis kinnitab riikliku õppekava

Tulemused näitavad, et õpilase
keskmine pall ühiskonda ja sellesse integreerumist puudutavate teadmiste
osas on 5,1. Seejuures erilist vahet
maa-ja linnakooli õpilaste hinnangus ei
olnud.
Teemade loetelust järeldub, et õpilased tunnevad end tugevamalt aja59

Bioloogia
Majandusõpetus
Füüsika
Muusika
Filosoofia
Usundilugu
Matemaatika
Kodanikuõpetus
Kunstiõpetus
Keemia

omandatust, aga õppekava arendab
õppuri pädevust kompleksselt. Huvigrupis näiteks arendab õpilane end
kitsamalt - füüsilisi võimeid, kunstiannet vms.
Õppetööd aitavad oluliselt tulemuslikustada ainetevaheliste seoste rakendamine. Õpilaste üldareng tugineb
pigem kodule ja ühiskonnale laiemas
mõttes. Üldarenguna omandatu on
põhiolult integreeritud teadmus (mingi
teadmiste summa). Aga ka õppekavades ettenähtud oskused ja vilumused
omandatakse
tulemuslikumalt
integreeritud kujul - õppeainetevahelistes seostes. Küsitlesime kolme kooli
gümnaasiumiosa õpilasi selgitamaks
välja, kas ja kuivõrd õpilased õppeaineid integreerituna tajuvad.
Küsimused lähtuvad ühest ainest inglise keelest, kuna edasises keskendutakse võõrkeele käsitlemisele seostatult teiste õppeainetega.
Vastati järgmistele küsimustele:
- milliste ainetega on inglise keel seotud?
- mis osas need seosed avalduvad?
- millised inglise keeles omandatud
teadmised aitavad kaasa teiste ainete
õppimisele?
Vastustest esimesele küsimusele
(seoses teiste ainetega) selgub, et õpilased näevad seoseid pea kõigi õpitavate ainetega. Seoste puudumist
märkis ainult üks vastaja.

Küsitletud
õpilaste arv

Järgnev tabel ülevaatlikustab seosed konkreetsete õppeainetega.
Õppeaine

Pärnu
6. KK

Ajalugu
10x
Informaatika
7x
Teised võõrkeeled
(saksa, rootsi,
vene keel)
8x
Eesti keel
2x
Kirjandus
4x
Geograafia
3x

Pärnu
Ühisgümn

Audru
KK
Hinnang

15x

24x

16x
2,3x

15x
15x

22x
4x

14x

12x

15x
7x
1,3x
9,7x
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1x
3x
2x

1x
9x
1x

2x
2x
10x

2x
4x
2x

2x
4x
1x

2x
38

15

0,7x
4,7x
1,7x
3,3x
0,7x
1,3x
1,3x
1,3x
0,3x
0,7x
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Tabelist nähtub, et õpilaste arvates
on inglise keele seotus kõige tugevam
ajaloo, võõrkeelte ja geograafiaga. Tegelikult tulevad arvesse kõikvõimalikud
seosed. Kõik oleneb õpetaja leidlikkusest ja koostöö laabumisest selle või
teise aine õpetajaga.
Millises konkreetsemas lähenduses
(milliste teemadena) õpilased integreeritust näevad? Saime järgmised märksõnad:
- sõnavara,
-faktoloogia,
-terminoloogia (eelkõige mõisted),
- temaatika,
- grammatilised struktuurid,
- foneetika,
- informatsioon,
- suhtlemisoskus,
- eruditsioon.
Seoste kasutamise võimalike moodustena märgiti võrdlust, analüüsi, otsest kasutamist, tuletamist, järeldamist
ja teadmiste korrastamist.
Vastajad märkisid ka ained, mille
suhtes inglise keele õppimine on enam
avatud. Need olid järgmised:
- võõrkeeled 9x
-ajalugu 12x
- kirjandus
- arvutiõpetus
- geograafia
- kunsti- ja muusikaõpetus
- majandusõpetus
jne
Kokku võttes tuleb välja, et kujunes
seesama aineloetelu nagu vastustes

küsimusele, milliste ainetega on inglise
keelel seoseid.
Seega järeldub, et toimib vastastikune seos ainete vahel, mis veel kord
kinnitab integratsiooni-printsiibi eluõigust õppekavas ja selle rakendamisel.
Seejuures keskendub rakendamine
eeskätt temaatilisele seostatusele, eriti
läbivatele teemadele erinevais aineis.
Ühe probleemi (teema) käsitlemine erinevatest külgedest (antud juhul erinevates ainetes) annab õppijale oskuse
orienteeruda paljususes ja teha õigeid
otsuseid/valikuid. Kompleksse lähenemise korral õpitakse kujundama õigeid
väärtushinnanguid ja valima sobivaid
käitumisviise. Need on suure pädevusastmega oskused tulevaseks eluks.
Hariduse lõppeesmärk on inimese
ettevalmistamine toimetulevaks eluks
ühiskonnas. Seepärast ongi selles töös
inglise keelest lähtuva integratsiooni
koondteemaks valitud Jnimene ja ühiskond". See temaatika hõlmab inimese
ja riigi, inimese ja valitsuse, inimese ja
kultuuri, inimese ja tänapäeva arenguprobleemide ja teiste isikut puudutavate probleemide ringi. Teadmised,
oskused ja pädevus selles valdkonnas
aitavad kaasa kodanikuks kujunemisele.
Teemat Jnimene ja ühiskond" käsitletakse selles töös gümnaasiumis õppimise vältel õppekava läbiva teemana.
Lähtepunktiks on võetud inglise keele
ainekava (vt tabelit „l_äbiv teema «Inimene ja ühiskond"" lk 62-63).
Inglise keele ainekavast lähtudes
vaatlesime teemade seostamist ajalooga. Problemaatiliseks osutus fakt, et
mitte kõik ainekavas ettenähtud teemavaldkonnad ei leia käsitlemist gümnaasiumi keeleõpikutes (Form 10, Form 11,
Form 12). Teine raskus on selles, et
ajalises järjestuses õpitakse inglise
keeles ja ajaloos teemasid erinevais va-

nuseastmeis. Järelikult tuleb ainealane
seostatus suures osas lahendada õpetajatevahelises koostöös. Optimaalseim lahendus: nii ajalugu kui ka inglise
keelt õpetab üks õpetaja.
Teine lahendus: lisada õppekavale
tabelina temaatiline plaan, kus on ära
toodud teemad vanuseastmete ja õppeainete järgi.
Õpetajale oleks lahenduseks ka ainete järgi esitatud „raudvara", mille järgi
saaks ise leida ja arendada aineseoseid. Samuti saaks sellest lähtudes soetada inglise keele ainekavas esitatud
teemade kohta lisamaterjali. Eriti tuleb
see välja põhiõpikute õppetükkidest
(Form 10, Form 11, Form 12), kus ei
leidu temaatikat ammendavat käsitlust.
Näiteks puudub religiooni ja riikidevahelise koostöö kohta materjal täielikult.
Inglise keele võimalikeks õpperaamatuteks võiksid olla „Focus on Britain",
„My Convergation Book", „Let's Keep
Talking", „Blueprint" I—IV, „Aspects of
Britain and USA", Jntegrated Skills" jt.
Muidugi on ohtrasti võimalusi televisiooni, raadio ja ajakirjanduse kasutamiseks. Ideaaljuhul peaksid riiklikult
kehtivad õpikud sisaldama kõik õppekavas nõutavad materjalid, pluss veel
harjutustikud, käsiraamatud, tööjuhendid.
Palusime õpilastel anda hinnang
õpikutele Form 10, Form 11, Form 12.
Õpilased hindasid 10-palli süsteemis
järgnevalt.
HINNANG ÕPIKUTELE
Arusaadavus
Huvitav
Illustratsioonid
Elulisus
Isiklik huvi
On vaja kasutada
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Form 10

Form 11

Form 12

8,1
5,7
3,3
4,2
5,8
6,5

7,9
6,9
4,1
6,1
6,6
8,1

7,7
7,5
5,7
6,1
6,9
8,5

LÄBIV TEEMA JNIMENE JA ÜHISKOND"
TEEMA

Inglise keel

Teised ained

Riik

10. klass (Form 10)
Kanada (Unit 12)
Uus-Meremaa (Unit 13)
11. klass (Form 11)
(Unit 4)
(Unit 9)
12. klass (Form 12)
Suurbritannia (Unit 2)

Ajalugu: kogu kursuse vältel käsitletavad
maad alates erinevate riikide tekkest
ja arengust kuni tänapäevani
Kodanikuõpetus: (9. ja 12. klass)
Erinevad riigivormid

Eesti
Austraalia

VALITSUS,
Parteid

10. klass
Kanada (Unit 12)
Uus-Meremaa (Unit 13)
11. klass
Eesti (Unit 4)
Austraalia (Unit 9)
12. klass
Suurbritannia (Unit 2)

Kodanikuõpetus: partei määratlus,
kuuluvus, erinevad valitsemisvormid

Ajalugu: parteide tekkest erinevates
maades; kaheparteisüsteemiga ja parteide
paljususega maad; valitsemisvormid
ajaloolises kujunemises

Puuduvad materjalid
põhiõpikus

Maailmareligioonide teke, usuvoolude
paljusus kuni kaasaja kirikuni

RELIGIOON

AJALOOSÜNDMUSED
1) Eesti
2) inglise keelt
kõnelevad maad Form 10
Wellington (Unit 3)
Londoni tulekahju ja katk
(Unit 7)
Florence Nightingale
(Unit 9)
New York (Unit 11)
Isaac Newton (Unit 8)
Nelson (Unit 7)
John Constable
Joseph Türner (Unit 10)
CaptainCook(Unit13)
Form 11
Ernest Hemingway +
lisatekstlk. 142 (Unit 8)
Austraalia +
lisatekstlk. 149 (Unit 9)
Form 12
Puuduvad temaatilised
tekstid

Eesti ajalugu: 11. klass
Üldajalugu: 10. klass
Napoleoni sõjad
Inglismaa uusareng + kunstiajalugu

Krimmi sõda
Ameerika ajalugu
Teaduse areng uusajal
Trafalgari lahing
Kunstiajalugu uusajal
Koloniaalvalduste teke

I maailmasõda
Maadeavastused

Üldajalugu: 12. klass
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MAADE TÄNAPÄEV JA ARENGUPROBLEEMID
Form 10
Üldajalugu: 10. klass
Haridus (Unit 1)
Haridus (Unit 2)
Haridus (Unit 4)
Sport (Unit 5)
Teadus (Unit 10)
Form 12
Üldajalugu: 12. klass
Massimeedia (Unit 1)
Eluolu (Unit 2) (Unit 7)
Perekonnaprobleemid (Unit 9)

KEEL, RAHVUS, KODAKONDSUS
Form 11

Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile

Eesti (Unit 4)
Lisatekst(lk156, 158)
Form 12
Maailmakeeled (Unit 2)
Inglise keel (Unit 2)
IMMIGRATSIOON
Form 11
Form 12
Sulatustiigel (Unit 8)

Kolmas maailm, 12. klassi üldajalugu

TURVALISUS
Form 11
Pomm (Unit 2)
Form 12
Pommiintsident (Unit 3)
Liiklus (Unit 3) (Unit 9)
Puudub materjal

RIIKIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

informatsioonihulk lisab vajaliku, mis
viib õppija järeldusteni, uutele seisukohtadele. Seostatus jätkub tagasisides - orienteeruda ja neid igas mõttes
ja suhtes rakendada. Õpetaja kasutatavad integreerimisvõtted arvestavad eelnevat teadmiste hulka, õppeprotsessis
omandatut kui ka selle järgnevat kasutamist.

3. INTEGREERIMISVOTTED
Integreerimine võib toimuda mitmeti.
See võib tulla õpetaja algatusena, aga
ka õpilased ise seostavad ainealaselt
omandatut varemõpituga ja oma väljaspool kooli saadud teadmistega.
Seostatusegi motiivid erinevad.
Hulk informatsiooni on õpilasel juba eelnevalt omandatud. Seda saab õppetunnis kasutada ja uued teadmised oskused - vilumused lisanduvad olemasolevatele. Teadmiste omandamise
käigus võib õpilane leida ka seostatust:

Mõned õppeülesannete vormid, mille puhul õpilane kasutab omandatud
teadmisi - läheneb integreeritult ülesandele - , on järgmised:
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seoste suurendamiseks.
Uurimistöö koostamine andis meile
kogemuse näha õppekava integreeritult, tõi välja kehtiva õppekava ainetevahelised
seosed
ning
näitas
võimalikke suundi edasiminekuks.

- referaadid,
- uurimistööd,
- vaatlused,
-esseed.
Õpilastele antud ülesanne eeldab
kasutada teistes ainetes omandatut: nt
11. kl inglise keele Austraalia-teema
juures ülesandeks antud referaat James Cookist nõuab materjali geograafiast ja ajaloost.
Vaatlusülesanne võimaldab pruukida televisiooni, raadiot, ajakirjandust.
Õpilased järgivad poliitikasündmusi,
uudiseid ning teevad märkmeid, mille
põhjal saab arendada temaatilisi vestlusi, referaate koostada jm.
On võimalik arendada võrdlusoskust ja järeldustele jõudmist nii või teisiti.
Esseed põhinevad üldjuhul allikmaterjalil. Õpilased koguvad seda ise või
õpetaja antud alusmaterjali najal. Selle
põhjal kirjutataksegi essee. Edukalt
võib kasutada reklaame, kuulutusi, katalooge vms.

LISA1
1. Milliste gruppide /rühmade/ kollektiivide liikmeks Sa oled?
Valik:
- pere
- kool
- klass
- huviklubi
- sõbrad
Vajadusel lisa!
II. Järjesta mõjult need grupid!
1....
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
LISA 2
Hinda oma üldteadmisi 10-palli süsteemis antud teemadest ja too ära allikas/allikad, kust informatsioon tuleb.
TEEMA HINNANG ALLIKAS(D)
1. Riik
2. Valitsus, parteid
3. Religioon
4. Ajaloosündmused
5. Maade tänapäev ja
arenguprobleemid
6. Keel, rahvus, kodakondsus
7. Immigratsioon
8. Riikidevaheline koostöö
9. Turvalisus

KOKKUVÕTE
Meie uurimistöö põhjal võib järeldada
õppeainete integreerimises järgmist:
- õpilasel on erinevaid rollikalduvusi ja
ta võtab vastu nende kaudu õppetööle
eelneva teadmiste hulga;
- informatsiooniallikad on mitmekesised, meediast suhtlusgrupini;
- ainetevaheline seos on õpilaste jaoks
olemas;
- tegelikult kasutavad nad omandatud
mõisteid, sõnavara, fakte peaaegu kõigis õppeainetes;
- temaatiline integratsioon on raskesti
omandatav olemasolevate õpikute kasutamisel;
- ainetundides võib kasutada erinevaid
õppeülesannete vorme ainetevaheliste

LISA 3
Ainetevaheline seos
I. Milliste ainetega on seotud
INGLISE KEEL?
Loetle aineid.
64

II. Mis osas seosed?
Loetle!
(nt sõnavara, faktid, temaatika, mõisted
jne)
III. Millised INGLISE KEELES omandatud teadmised aitavad kaasa teiste ainete õppimisele?
Loetle!
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ANTS EGLONILT
«KOOLIUUENDUSLASELE"
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Ma saan aru toimetaja kaalutlusest - kirjutagu ma tema väljaandele. Sest ta on
mind HMi ametnikuna nimetanud ..sidemängijaks", nagu öeldakse võrkpallikeeles.
Tõepoolest, pea kõikvõimalikud haridusastmed olen läbi käinud: õpetaja, koolidirektor, haridusosakonna inspektor ja juhataja, VÕTi direktor, HMis koolivalitsuse juhataja. Nüüd siis taas HMis talituse juhataja. Ma ei nimetaks seda just
karjääriredeliks, see on lihtsalt elukäigu loogika.
Selle õige pika perioodi kestel on tulnud kaasa teha ja näha hariduse loendamatuid ümberkorraldusi, sealhulgas paraku ka nuripidiseid. Töösuhetes on tulnud
olla väga paljude haridusinimestega, kellest paljud pole enam kaasategijad, paljud
on manalateed läinud. Haridusministreidki, kelle käe all olen töötanud, annab üles
lugeda. Siin nad on: Ferdinand Eisen, Elsa Gretškina, Väino Rajango koos Matti
Piirimaaga (ENSV Riikliku Hariduskomitee aegu), Rein Loik, Paul-Eerik Rummo,
Peeter Olesk, Peeter Kreitzberg, Jaak Aaviksoo, (taas) Rein Loik. Ja nüüd siis Mait
Klaassen. Kui hakata lugema 1980. aastast, tuleb kokku 12 ministrit. On seda vähe
või palju? Küllap igal KU lugejal on siin oma arvamus olemas.
Kõige stabiilsem ja haridusele omaselt konservatiivsem oli olukord Ferdinand
Eiseni ajal. Muidugi, oli teistsugune aeg ja pinged hariduselus tekkisid teisel pinnal.
Eisen oma meeskonnaga pidas pinevat võitlust Moskvaga. Mille eest? Kõigepealt
emakeelse kooli eest, originaalõpikute ja õpetamise diferentseerimise eest, humanitaarhariduse ja selle sees kunstihariduse eest. HMi seesugune hoiak ja püüded
ei jäänud allpool märkamata. Õpetajaskond mõistis, et HM püüab leevendada
Moskvast tulevaid lööke ja survet sedavõrd kui võimalik. Muidugi, kõike tõrjuda
polnud võimalik, surve jäi, sest frontaalne vastuhakk ei ole totalitaarses riigis
võimalik. Kummatigi on õige, et õpetajaskond tollasest HMist ei võõrandunud.
Kaheksakümnendate hakul tuli ministriks Elsa Gretškina. Kerge see tulek ei
olnud - esiteks Keskkomiteest, teiseks Eiseni järel. Ja ometi võin koostööd temaga
tagantjärele meeldivaks hinnata. Esiteks osutus Elsa Gretškina väga töökaks ja
järjekindlaks ministriks, teiseks elas ta üllatavalt kiiresti sisse Eesti haridusellu, mis
oli paljudele üllatuseks.
Põnevad olid ..perestroika" aastad, mil hakkasime pead tõstma ja oma, eestilikku haridusmudelit kokku panema. Õpetajate kongressi (1987) eel ja aegu
koondus HMi juures tõeliselt entusiastlik meeskond, n-ö kongressi staap. Keegi ei
mõõtnud tööpäeva pikkust, püsis kõrgendatud meeleolu, sest õhus hõljus Moskva
haardest vabanemise aimdus.
Kongress kujunes Eesti hariduselu tähtsündmuseks. Nendel kahel märtsipäeval Sakala keskuses koondus Eesti õpetajaskond enneolematus üksmeeles ja
tahtekindluses ning rahvuslikus vaimus. Meenutan, et samuti kuulsaks saanud
Loominguliste Liitude kongress toimus nädal hiljem.
Pingeline oli ka kongressi järeltöö, materjalide süstematiseerimine ja esialgne
analüüs. Kokkuvõtte tegi HMi kolleegium. Rööbiti toimusid mõttetalgud ja ekspertnõupidamised, kuhu kaasati võimalikult haridusüldsust - üliõpilaste ja õpilasteni välja. 1987. aasta jaanilaupäeval võisime esialgselt joone alla tõmmata.
Lühikirjutises ei ole ju võimalik kuigivõrdki kogu seda sündmuste ahelat või
õigemini - ahelreaktsiooni kaardistada. See tohutu materjal ootab tänini süsteemset analüüsi. Ongi viimane aeg, et tollaseid sündmusi ja dokumentaalvara
Eesti haridusloo üheks põnevamaks peatükiks läbi kirjutada.
Muidugi peaksin asetama endale küsimuse: mis on saanud edasi? kuidas on
kujunenud Eesti hariduse käekäik tänase päevani? Siin ei ole selle probleemi
arendamine võimalik. Öelda võib vaid üht: kaugeltki kõik pole läinud seda teed,
mis terendus uue Eesti Vabariigi koidikul.
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nPOE/IEMA MHTErPAUMM M U I K O i l A
(M3

onbiTa

paooTbi 5 3 - M cpeAneii
r.TaxiJiMHHa)

uiKOJibi

Paöonafl Bepcwfl n p o e K T a n p o r p a M M b i
oöyneHi/ifl
(õppekava)
paccMaTpMBaeT
MHTerpau,nio
KaK
u,eHTpanbHbiM
npnHU,nn,
npoHM3biBaioiu,MM BCKD yneOHyio nporpaMMy n co3AaiomMM CBH3M M e x A y
pa3/iMHHbiMn ccjDepaivin ooyneHHH n n3ynaeMbiM MaTepnanoM. C TOHKM
3peHMH coAepxaHMfi MHTerpau,nq 03HanaeT Ha/innne TeMaTusecKnx
ueHTpoB, KOHu,eHTpau,nio coAepxaHMfi TeM. C TOHKM 3peHnq yneOHoro
n p o u e c c a OHa ooecnenMBaeTCH yneOHbiMu 3aAaHMSMM. HeM 60/ibLue
n3yMaeMbiii MaTepnan paccMaTpuBaeTCfi c pa3nnHHbix no3uu,nPi M Ha
pa3J1HMHblX OCHOBaX, TeM OOJIbLLie B03M0XH0CTeM C03AaeTCfl PJ\9\
nHTerpau.nn.
CeroAHfl,
KorAa
Ha noBecTKe
A H A OCTPO
CTOHT
Bonpoc
noBbiiueHn« ypoBHA oöpa30BaHHH M coBepiueHCTBOBaHHq yneoHbix
nporpaMM, MHorne vHMTerm-npeAMeTHMKM cepbe3H0
ooecnoKoeHbi
TeM
CjDaKTOM, HTO KOflHHeCTBO HaCOB, OTBeAeHHblX na H3yHeHHe,
coKpamaeTCR. KaK ynoxMTb Becb yneOHbiM MaTepnan B npeAnaraeMbie
1-2 naca B HeAe/ifO? Ho BeAb H vBeiiMHMBaTb KoriMHecTBO ypoKOB
He-nb3fl, iiiKoribHHKH H TaK 3arpy>KeHbi A O npeAena. O A M H H3 BbixoAOB,
KOTopbiH Mbi B M A H M ceroAHfl, - MexnpeAMeTHaa HHTerpau,nfl. OHaAacT
B03MOXHOCTb cAenaTb ooyneHMe HHTepecHee H AOCTynHee, noTOMy
HTO yneHHK yBMAHT BOOHHK) o o m e e B LUKO/ibHbix npeAMeTax, nonyHMT
oonee uenocTHvio KapTHHy MHpa.
MHTerpau,nq BbicBoöoxAaeT BpeMH yneHHKa pj\9\ caMocTOHTe/ib Horo
no3HaHHfl, no3BormeT 3a cneT csKOHOMneHHbix nacoB
npoBOAHTb
3KCKypcnn H ncno/ib30BaTb BpeMH Ha 3aKpenneHne A p y r o n TeMbi,
npaKTHHecKoe 3aH?iTne H T.n.
PaöoTa no MexnpeAMeTHOM MHTerpauMM B Hanieti uiKone Hananacb
c KoppeKU.nn yneOHbix nporpaMM, HTOOU n3ÖexaTb Ay6/inpoBaHna TeM.
Bce npeAMeTbi ycnoBHO OHJIH pa3AeneHbi Ha UMK/ibi, MMeKDLAHe TOHKM
COnpMKOCHOBeHMfl - oöiAHe TeMbi:
- MCTOpMfi 3CTOHMM - reorpaqbMfl SCTOHMM - scTOHCKaa JiMTepaTypa 3CT0HCKMM A3blK,
- MHOCTpaHHbiM H3biK - 3apyoexHaa JiMTepaTypa - MCTOPMS,
- MCTopM^i - reorpacjwq - OMo/iorMq - X M M M ^ ,
- XMMMfl - C|)M3MKa - MaTeMaTMKa.
3TO
õuna
nonbiTKa HaPiTM M 3ac|)MKCMpoBaTb 6/iM3KMe M/IM
noAOOHbie TeMbi He TO/ibKO BHVTPM OAHOTO
npeAMeTa (Ha pa3Hbix
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3Tanax ooyMeHMH, B pa3Hbix icnaccax), HO M - MTO caMoe maBHoe Me>KAy pa3HbiMM npeAMeTaMM u,MK/ia. TnaBHaq anoxHOCTb cocTOfl/ia B
HeAOCTaTOHHofi ncuxo/iornnecKoti noAroTOB/ieHHOCTM neAaroroB K
TaKoro poAa coipyAHHHecTBy. BeAb ec/in Ha nepBOM ero 3Tane ynnTe/ia
Ae/iHT Marepnan, TO Ha oneAyiomeM OHM AOJDRHH 6biTb n
npocjDeccnoHajibHO npuMepHO Ha OAHOM ypoBHe, HTOobi coBMecm-io
npoBOAHTb ypoKu, Aono.nH?m OAMH Apyroro.
KorAa paõoTa no BbmB/ieHHK) ToneK conpuKOCHOBeHna Me>KAy
npeAMeTaMM 6bma 3aBepujeHa, pe3y/ibTaTbi noKa3anncb HaM BecbMa
MHTepecHbiMM, HO OHU npeAnonara/iM BHeceHne 3HaHHTe/ibHbix
M3MeHeHHM B KaneHAapHO-TeMaTMMecKMe nnaHbi (MHorAa AOCTaTOHHO
npocTo nepeHecTn n3yneHne TeMbi BO BpeMeHH H/IM BbiHecTM
M3yneHMe ee B ApyroPi K/iacc). BOT HecKO/ibKO npMMepOB.
5-M K/iacc. TeMa «flpeBHHH MCTOPMH SCTOB. SCTOHCKMM cfjojibK/iop.
3cT0HCKne cTapMHHbie cKa3KM» M3yHaeTCfl Ha ypoKax MCTOPMM B IV
neTBepTM, a Ha ypoKax SCTOHCKOM JiMTepaypw B I neTBepTM (yHMTe/m,
yHMTbiBaa KOHKpeTHbie BO3MO>KHOCTM iiiKO/ibi M K/iacca, A^KDT STM
TeMbi napannenbHo).
TaioKe B paMKax OAHoro yMeÖHoro roAa MoryT obiTb npeAJioxeHbi
TeMbi «3CTOHCKMM anoc «KaneBMnoar»» (MCTOPMA - acTOHCKaa JIMTepaTypa, 7-M K/iacc), «TBOpnecTBO A. X. TaMMcaape» (SCTOHCKMM
H3biK - scTOHCKaa rinTepaTypa, 8-M K/iacc), «TBopnecTBO
O.P.
KpewuBa/ibAa» (SCTOHCKMM a3biK - SCTOHCIOFI JiMTepaTypa, 8-M K/iacc),
«BeJiMKHe reorpacjDHHecKHe OTKPUTMA » (reorpactwa - MCTopMq,7-M
K/iacc), «riTMUbi M MneKonMTaK)Li4Me SCTOHMM» (reorpacj}Ma - 6MÖJIO™H,
8-M icnacc), «Po/ib opraHMnecKMx M HeopraHMHecKMx BemecTB B
>KM3HeAe?iTe/ibH0CTM loieTKM» (OMonorMR - XMMMH, 11-M K/iacc) M T.ACnoxHee, HO, KaK HaM KaxeTca, BO3MO>KHO nepeHOCMTb M3yneHne
KOHKpeTHOM TeMbi M M3 KJiacca B icnacc, HanpMMep, M3yneHMe
SCTOHCKMX JiereHA M3 6-ro K/iacca (acTOHCKaa JiMTepaTypa) B 5 - M , KorAa
no MCTOPMM M3ysaK)TC5R TeMbi, nOCBfllAeHHbie XM3HM APeBHHX 3CT0B.
ripMBeAeM npMMep M3yneHMfl TeMbi «MMcJ)bi M JiereHAbi ApeBHeM
rpeu,MM» (MCTopMa - JiMTepaTypa, 6-M K/iacc). HyTb paHbuie 3Ta TeMa
n3yHaeTCH B Kypce JiHTepaTypbi. yHMTe/m JiMTepaTypu M MCTOPMM,
cocTaBJiqfi nnaHbi, ymiM OTO. HaMMHaeT 3HaK0MCTB0 yMamMXCH c TeMOM
üMTepaTop. YneHMKH HMTanM, oocyxAajiM, OTBena/iM Ha Bonpocbi no
noABMraM TepaK/ia. 3aTeM obuia npoBeAeHa cepbe3Hafi KompojibHafl
paõoTa, B KOTopyK) BOUJ/IM Bonpocbi no MMcfiaM ApeBHefi rpeu,MM, Ha
3HaHMe KpbinaTbix BbipaxeHMM M O MMCjxDJion/mecKMx cioxeTax B
pyccKOM XMBonMCM. OueHMBa/iM KOHTpo/ibHyio ooa yHMTena (/iMTepaTop
CTaBMJl OU,eHKy 3a rpaMOTHOCTb
M3J10XeHMfl, MCTOPMK - 3a
coAepxaHMe). TaKMM o6pa30M, no3xe yneHMKM M npenoAaBaTe/ib He
ocTaHaB/iMBaioTcq Ha ypoKax MCTOPMM Ha STOM TeMe, a JiMiub noBTopafOT
(BcnoMMHaiOT) M3y4eHHbiM MaTepMan.
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MHTepeceH H onbiT yMHTerm scTOHCKoro a3biKa 3 . raBpHnoBOH no
nHTerpau.nn
acTOHCKoro
fl3biKa
H
ooTaHHKH.
YneHHKH
10-ro
ryiviaHHTapHoro icnacca B KOHu,e roAa CAaBann 3aHeT, npoBeAeHHbin B
4)opMe 3aLunTbi pe(£>epaTOB. PaooTbi yneHHKOB obi/in He TonbKO
coAepxaTe/ibHbi, HO H KpacoHHO o<$>opMneHbi. TOTOBHJIH
pecf>epaTbi
ynaLUHecfi noA pyKOBOACTBOM n e A a r o r a , ncnonb3ya yneOHHK "Bioloogia
V klassile"
(R. Aguraiuja, E. Poots). K a a b i n yneHHK Ha 3aneTe
paccKa3biBan o cpeAe H ycnoBHHx npon3pacTaHnq BbiopaHHoro p a c TeHMH, o KopHeBMLu.e, CTeorie, nncTbflx, u,BeTax H rmoAax e r o , o c n y x ö e
ne/iOBeKy. B KanecTBe Aono/iHHTe/ibHoro MaTepna/ia n p e A n a r a n a c b
pOMaHTHnecKasi nereHAa (o ropAOM H a p u n c c e ) , pea/ibHaa H C T O P H H
ocBoeHHa (KaK KapToiüKy BBe3/in, BbipacTH^H, a ecTb CTa/iM ne
KopeujKH, a BepniKH) unu coBeTbi MeAHKa o neneHHH (poMauuKa
anTeHHaa).
3 T O T 3aneT cTan npa3AHHKOM H pf\n ropAbix 3a c e o a
yneHHKOB H yHHTerm, H A ^ KOMHCCHH. KanecTBO 3HaHnPi - 100 %.
HHKTO He 3aMMTbiBan CBOH pecfiepaT, Bce pacci<a3biBajiH, neTKO
OTBenariH Ha Bonpocw H He pa3 OTBeTbi c o A e p x a / i H arpoHOMHHecKHe,
MeAHU,HHCKMe, XHMHHeCKHe TepMHHbl.
Eine O A H H BapnaHT MexnpeAMeTHoPi nHTerpau.nn npeAnaraioT
yHHTerifl H3blKOB.
Ha ypOKaX 3CT0HCK0r"0 H HHOCTpaHHblX 83blK0B
H3ynaiOTC«
nosTHnecKHe
npoH3BeAeHHH.
YneHHKH,
BnaAea
onpeAeneHHbiM neKCHMecKHM 3anacoM H HaBbiKaMH paooTbi
eo
cnoBapeM, AenaiOT noACTpoHHbin nepeBOA CTHxoTBopeHHfl. 3aTeM Ha
ypoKax pyccKoro fl3biKa H jiHTepaTypbi O H H npoAO/ixaioT paöoTaTb eo
CBOHMH
nOACTpOHHHKaMH, nblTaäCb npHAaTb
HM CTHXOTBOpHyfO
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i-cule.tt
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lõwClH Uh. Mcinaki., t>u.ilt ~ttAUal> h/ila. cdi pcuAnlf
cdu/uxit
•2>iemz.t umitiUei
Liit
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4>opMy. 3 r y nonbiTKy oueHHBaer y>Ke ynnTe/ib pyccKorofl3biKa. OCOÕHM
UHTepec Bbi3biBaeT TaKaa paocrra B c/iynae, KorAa yMamnecq MoryT
cpaBHUTb
CBOW
nepeBOA
c
npoct>eccnoHa/ibHbiM
(HanpuMep,
CTHXOTBopeHH5i 3CT0HCKMX aBTopoB B nepeBOAax H. CeBep^HMHa).
CeroAH^ o d p o
CTOMT
npoo/ieivia
uHTerpauiMM pyccKnx
LUKOJibHUKOB B xn3Hb SCTOHWH, ee cou.HOKy/ibTypHyio cpeAy. riyrew
penieHna
TaKoro
p c w npoo/ieM cymecTByeT HeMano, HO H
TpyAHOCTeti
MHoro.
KoMnneKC
npeAMeTOB
«3cT0H0BeAeHne»,
npeAnaraeMbiiži
ceroAHfl, - npeKpacHaa
B03M0>KH0CTb MfirKoPi
MHTerpau.nn. Ho noKa, K coxa/ieHHio, MW He coBceM roTOBbi paöoiaTb
no npeAnoxeHHOMy BapwaHTy. RnaBHafl npoo/ieivia - OTcyrcTBHe
KBa/iHc^HUMpoBaHHbix cneu,na.nncTOB HyxHoro npoc|)nrm. YHHTermOM^HHrBbi - noKa peAKoe fiB/ieHne B pyccKHx uiKonax (w näme Bcero
OHU npenoAaiOT SCTOHCKMM H3biK B pyccKHx uuKonax H/IM pyccKHfi - B
SCTOHCKHX). Aa H yneOHMKH no npeAMeiy «ScroHOBeAeHwe» Mbi noKa
BHAe/lH TOJlbKO Ha KypcaX M KOHCj)epeHU,HflX.
Yxe HecKonbKO JieT B HauiePi niKorte no Mepe CHJI H BO3MOXHOCT6M
Ha pa3^n4Hbix ypoKax HAeT noAroTOBKa yHam,nxcfl K >KH3HH B SCTOHCKOM
cou,noKyübType. HaBepHoe, npaBH/ibHee Ha3BaTb STO nonbiTKoPi
aAaniau.nn (MHORIM BbinycKHMKaM npeACTOHT yHMTbca Aa/ibine Ha
3CTOHCKOM fi3biKe). 3Aecb HMeeTCfi B BHAy He TOJlbKO oo«3aTenbHoe fl/m
Bcex n3yneHne 3aK0H0B 3P, KoHCTMTyu,nn M T.A., HO H napa/ine/ibHoe
ncnonb30BaHne Ha ypoKax ncTopwn H reorpacjwH SCTOHCKHX H pyccKHx
TonoHHMOB; Ha ypoKax MaTeMaTHKM TepMHHonormi AaeTca KaK Ha
pyCCKOM, TaK M Ha 3CT0HCK0M H3blKaX. HeJlb3fl 3a6blBaTb npH 3T0M H 0
perHOHanbHbix ocooeHHOcrax. LUKO/ibi Tan/iMHHa, KaK HaM KaxeTca,
MMeiOT oonbiiioe npemviyiAecTBO, TaK KaK npnonn3HTeribH0 no/iOBHHa
uuKonbHMKOB yHMTCfl B pyccKHx iiiKOJiax. BnaroAapsi STOiviy, c OAHOH
CTOpOHbl, Mbl HMeeM B03MO>KHOCTb nOCTOfiHHO KOHTaKTHpOBaTb C
3CT0HCKHMM ujKO/ibHHKaMH, c APyroH, He ooMMCFi noTepflTb pyccKyio
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HaunoHa/ibHyjo uuKO/iy. EcTb v\ eme O A H H cyiu,ecTBeHHbiM n/irac:
Ta/i^MHH - CTO/inu,a (a KynbrypHaH >KH3Hb cocpeAOToneHa B O C H O B H O M
B KpynHbix ropoflax n B c m n u u e B nepByio owepeAb).
YHaumMecq cneu,K/iacca c ymyo/ieHHbiM n3VHeHneM HeMeu,Koro H3biKa
npOBOflu/iM ypoKu COBMGCTHO c ynaLUMMncq 54-tf cpeAHeii ujKO/ibi
(coceAHePi, SCTOHCKOM). MHnu,naTopaMM ypoKOB BbicTynmin n e A a r o r n
M3 TepMaHnn, npenoAaiOLAne B Haujwx uiKonax. OAHa H3 ueneü TaKnx
ypOKOB - COJlH3HTb
3CT0HCKHX
M pyCCKHX
LJJKO/lbHUKOB,
CHflTb
HanpaxeHHOCTb B oTHOiiieHHHX, KOTopaa B03Hwcna B noaneAHeeBpeivm
no coBceM He LUKonbHbiM npuHHHaM. B O T , Hanpwviep, KaK n p o u j e n
ypOK no TeMe «3HaKOMCTBO». Y Ka>KAoro ynaLuerocq M y yniAieneiA o b m n
TaO^MHKM C MMeHaMM. l i p u 3HaKOMCTBe Ka>KAblM AO/ixeH Obl/l He
TO/ibKO Ha3BaTb c e o a , HO M paccKa3aTb o CBoew LUKone, o K/iacce n
T.A- K KOHU,y ypoKa ooiu,eHne CTano MeHee oc^nmia/ibHbiM, ö o / i e e
Apy>KecKHM. T/iaBHaq u,e/ib AOCTumyTa - iiiKO/ibi Hämu P H A O M , noneMy
6bi He noApy>KHTbc^? YneHMKaM nMnoHupyeT ncnonb30BaHue B
oomeHnn «TpeTbero» H3biKa. O A H H H3 coBMecTHbix ypoKOB ö b m ,
HanpuMep, nocBameH noAroTOBKe K scTOHCKOMy Po>KAecTBy - c
npeABapuTe/ibHO 3ani/icaHHbiMn Ha MarHeTO(t>OHHyio nemy MHTepBbK),
oocyxAeHMeM oobinaeB H peuenTOB npa3AHHHHbix Ö/IKDA, paccKa3aMM
o T O M , KaK OTMenaeTCH PoxAecTBO B c e M b a x w T . n .
YneHHKOB CpeAHMX tCnaCCOB CBFI3blBaiOT C COCeA^MM- 3CTOHI4aMH
BHeicnaccHbie Meponpusm/m, HanpuMep, npa3AH0BaHne AHePi MapTa M
KaAPM.
Mbi
nbrraeMCfl npuysnTb yneHMKOB MnaAHinx M cpeAHMX
KJiaCCOB K 3CT0HCKHM HaU,HOHa/lbHblM npa3AHHKaM (fleHb MaTepu,
fleHb OTu,a n AP-)MHTerpaU,Hfl B>KH3Hb3CT0HHH HeB03M0>KHa 6e3 3HaHMfl MO/10Ae>KHblX
npoo/ieM, HOBOCTeM nonnTHHecKOM, oomecTBeHHOM, Ky/ibTypHoii n
cnopTHBHOM >KH3HH. M 3Aecb orpoMHyio noMOLMb 0Ka3biBaK)T ynnTe/ifl
scTOHCKoro A3biKa. y>Ke CTano TpaAHU,neti HHTaTb M o o c y x A a T b cTaTbM
H3 3CTOHCKHX ra3eT u xypHanoB. CaMbie MHTepecHbie MaTepna/ibi H3
"Eesti Päevaleht", "Sõnumileht", "Õhtuleht", "Eesti Ekspress", "Pere ja Kodu" H
Apyrux n3AaHnPi HaxoA^T peosrra, önaroAapfl ysMTenfiM-3CTOHU,aM
(HenocpeACTBeHHbiM
HOCMTermM
SCTOHCKOM
KynbTypbi).
TaKnx
yHMTeneiži B HaniePi niKone HecKO/ibKO. EnaroAapa STMM n e A a r o r a M 3HTy3nacTaM, peo^Ta ynaTCfl He TO/ibKO roBopuTb no-acTOHCKM, H O M
jiK)6nTb scTOHCKyK) 3eM/iK), noHMMaTb ee HapoA, neTb ee necHM.
ExeroAHO B LUKone npoBOAHTCfl nrpa-nyTeujecTBne no CTaHU,HflM Ha
TeMy «3Haeujb n n Tbi SCTOHHKD?» A / I H yneHHKOB 5-7-x icnaccoB. Ha
MCTopunecKOM, reorpacjDUHecKOM, nuTepaTypHoti, STHorpac^MHecKOM,
My3blKanbHOM H APyHX CTaHU,H51X peORTa AeMOHCTpMpyfOT CBOH 3HaHMR
o
POAHOM
ropoAe,
CTpaHe, o TpaAHUnnx, oobinaax 3CTOHu,eB.
PloAroTOBKa K TaKoro poAa MrpaM 3acTaBJifleTnxno-HOBOMy B3r/iqHyTb
BOKpyr, a MOxeT obiTb, M 3aAyMaTbca HaA Teivi, 3HaKjr n n O H U CBOM
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AOM, 3eM/no, rfle XMBYT. l/teyneHiiio poAHoro Kpaa, 6e3ycnoBHO,
noMoraioT SKCKypcnn
no ncTopunecKUM n Ky/ibTypHbiM MecTaM
3CT0HMM. HO B03M0XH0CTM f2/\9\ H3yHeHMfl apXHTeKTypbl, HCTOpH.H,
jinTepaTypbi n Ky/ibTypbi SCTOHHM ecTb H B HaiueM r o p o f l e :
cpeAHeBeKOBbiki Ta/i/iuHH, Paiyma, KuK-HH-Ae-KeK, HwrynucTe - 3 T 0
/lunib Ma/iaa nacTb «HarrmAHoro » MaTepnana, xwBoi/i MCTOPHH,
muiKDCTpnpyK)U4eti MHorne TeMbi ypoKOB. MopcKotö, TopoACKOti,
McTopunecKHki My3en, My3ePi npwcnaAHoro ncKyccTBa H APyrue
npeAnararaT He mnbKO 3Kcno3MU,HM, HO UHTepecHeMnine BbicTaBKn.
MeMopna/ibHaa KBapTMpa AHApeca CapraBa, My3eti AAaMC0Ha-3pnKa,
/],0M-My3eM A. X. TaMMcaape, floM-My3ew KpHCTbHHa PayAa n My3ePi
TeaTpa H My3biKH - cTapaeMcn Bcex yneHMKOB xoTb pa3 CBOAHTb TyAa.
BeAb, K c o x a n e H w o , Mano HaAe>KA Ha TO, HTO peoflTa noMAyT B My3en
eo CBOMMM poAHTe/i^MM. CTapnieKJiaccHMKM npeAnoHMTaioT He Niy3en,
a r a n e p e n , KOTopbix B Ta/innHHe cePiHac Heiviano. KcTaTM, Ha ypoKax
scTOHCKoro Fi3biKa BnenaT/ieHHfl oo?i3aTenbHO o6cyxAaK>Tcq.
Bo3MO>KHOCTb noceTHTb scTOHCKne TeaTpbi - Toxe
npiiBuneirm
Ta/innHHCKMX ujKO-nbHMKOB. He/ib3fl CKa3aTb, HTO nacTO, HO Bce x e Hämu
yneHHKM obiBaiOT Ha oaneTHbix cneicraKJiqx n KOHU,epTax B «SCTOHMU»,
HecKonbKo
pa3 CMOTpenn nocTaHOBKn SCTOHCKOM
K/iaccuKn B
SCTOHCKOM TeaTpe APSMbi. XOTH CMOTpeTb cneKTaicnb Ha 3CTOHCKOM

«3biKe Moryr TonbKO yneHHKH cneuicnaccoB. OcTanbHbie noKa e m e He
TOTOBbl.
X H B H B Ta^nnHHe, Mbi wvieeM B03M0XH0CTb nocTOHHHO
no/ib30BaTbCH Hau,noHa/ibHOM OMO/iMOTeKOM. BpeMeHHasi Hepa30epnxa c
yneoHWOMU B pyccKHX niKO/iax (poccn£icKnx y x e HeT, a SCTOHCKHX
noKa Ma.no) npiiBena K HeKOTopoMy MHcfJopMauHOHHOMy ro/iOAy.
B03MOXHOCTb HaMTH BCe HeAOCTaJOLAee B XOpOLUO OOOpyAOBaHHOM
OMOJinoTeKe y Hac ecTb. KaK ecTb n B03M0XH0CTb no/iynaTb
AOCTaTOHHo pery/iflpHyio noMomb OT pa3/inHHbix opraHH3au,nti. TaK,
oneHb
AePicTBeHHyio noMOLAb BcerAa TOTOB npeAOCTaBUTb uiKonaM
A O M npupoAbi B BUA© öecnnaTHbix JieKU,nfi, SKCKypcnii n npaicn/mecKnx
3aHnj\A\A. TaM x e M O X H O 6bi.no npnoopecTM n Har/iflAHbiM MaTepna/i A H ^
ypoKOB (HanpuMep, Haoop cnafiAOB « Ü T H L ^ I 3 C T O H H H » H AP-)H noc/ieAHee. Bo/ibmaa nacTb mnbKO HTO n3AaHHbix yneOHUKOB
nonaAaeT B ujKO/ibi TarmnHHa IIOHTH cpa3y, HTO Ae/iaeT nepexoA Ha
scTOHCKne nporpaMMbi ooyneHnq AOCTaTOHHo 6e36o/ie3HeHHbiM.
HTaK, nepeA HaLueii
niKonofi CTOHT ceroAHfl Ase cepbe3Hbie
3aAann: MexnpeAMeTHaa MHTerpau,nq (HaM BHAHTCH MHOxecTBO nyTeü
noncKa M BapwaHTOB paooTbi B STOM HanpaB/ieHnn) n no B03M0XHOCTH MarKaa HHTerpau,nq B XM3Hb 3 C T O H H H .
CBeT^aHa JleoHTbeBa
3aByn cTapi±inx icnaccoB
5 3 - M cpeAHew ujKO/ibi r. Tan/iMHHa
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HEBEPEAJIbHblE METOflbl
flHAfHOCTMKH
BOCnPHHTHfl

MeHfuomuPicfi Mnp CTaBUT nepeA u-iKonoti MHOxecTBO npöö/ieM,
TpeoyraLunx OT yHHTerm HOBbix noAxoflOB K CBB3Ke «yHHTe/ib-yneHHK».
PeHb MAeT OO HHflUBMAya^bHOM M JlMHHOCTHO-OpMeHTMpOBaHHOM
noAxoAe K yneHHKy. SaAana aBTopoB cTaTbH - noKa3aTb, KaK MO>KHO
onpeAe/iMTb, HTO 3a nenoBeK nepeA ynuTe/ieivi, KaKnx peaKu,MM MOXHO
oxHA^Tb OT Hero n KaK n neMy MO>KHO ero oöyHMTb. CoAepxaHne
CTaTbn cB«3aH0 c nccneAOBaHMAMu aMepuKaHCKHx ncuxonoroB n
npaKTMKOB Mn/ibTOHa, 3pnKC0Ha, fpuHAepa, BaHAepa, fleno3be n
Apyrux, OHO nivieeT HenocpeACTBeHHoe oTHOuueHne K H e M p o JIHHrBMCTHHeCKOMynpOrpaMMMpOBaHMKD

(H/in).
YHHTenb AonxeH obiTb He npocTO npocfceccwoHanoM, CKopee p,a>Ke
yHHBepcanoM, BJiaAeKDU4MM Hap^Ay c npoct>eccnoHa.nbHbiMH 3HaHH5RMM
no npeAMeTy, em,e n ocHOBaMM ncnxonornn.
B Mupe He cymecTByeT AByx nioAePi, >KM3HeHHbiPi onbu KOTopbix
nonHOCTbK) coBnaAaeT. JIKDAU no-pa3HOMy npeACTaBrmioT CBOM
MHAMBHAya-nbHbiti
onbiT.
Ka>KAbiM nenoBeK
HMeeT
B CBoeM
pacnopaxeHnw pa3/inHHbie cnocoobi Bocnpusrn/ifi OKpyxafOLAero. riyrn,
nocpeACTBOM KOTopbix M H no3HaeM Mnp, npoxoA^T nepe3 Hanin «BpaTa
Bocnpusnrufl» - opraHbi 3peHMH, cnyxa, KHHecTe3nca, OOOHBHHH M BKyca.
CncTeMbi 3TM ct>yHKU,noHnpyK)T HenpepbiBHO, HO nocKonbKyooJibLuafi
nacTb 3Toro nocTOHHHoro noTOKa ceHcopHoro onbua no MHOxecTBy
npuHMH
mnneicn
Hpe3MepH0tf n/in He HyxHoPi, oopaTwvi 3Aecb
BHMMaHne Ha Bce ero 3/ieMeHTbi, a cocpeAOTOHMMca Ha TOM cncTeMe,
KOTopaa AaeT HHcfiOMaiJ.nio, Hanoonee cooTBeTCTByfomyio HaweMy
onbuy. Mbi pacno/iaraeM asbiKOBofi CMCTeMoPi, c noMombto KOTOPOM
MoxeM npeACTaBUTb Haiu onbrr. HenoBeK oöbNHO MHC/IHT B paMKax
OAHOM H3 Tpex ocHOBHbix cncTeM. O H MoxeT BHyrpu ceöa CTpouiTb
BH3yanbHbie o6pa3bi, ncnbiTbiBaTb KUHecTeTunecKne omyiueHUR unu
roBopMTb HTO-TO caMOMy ceoe. H KaxAbifi se/iOBeK B pe3y/ibTaTe
cJ)opMnpyeT CBOK) MOAe/ib Mnpa.
MHorne ujKonbHUKU He ycneBatOT B yneõe MMeHHO noTOMy, HTO
cncTeMbi BOcnpH^TMfl y yneHHKa n ynnTe/m He coBnaAaiOT. Ec/in HH
yneHHK, HM ynnTenb He npoflBHT AOCTaTOHHoPi TMOKOCTM, ooyneHMfl He
npon3oPiAeT. KorAa noAXOA yHHTe/m OTBenaeT MOAe/in Mupa yneHHKOB,
Hannuo orpoMHoe npenMym,ecTBO - MaTepwan noAaeTCH B Han6onee
AOCTynHOM A ^ I ^ yneHMKa BHAe. HepeAKO T.H. HecnocoöHbie yneHMKH 75

3T0 OOblHHbie ASTM, npOOJieMbl KOTOpblX C03flaHbl CaMOM CMCTeMOM
ooyneHHfi. 3Haa cMcrreMbi no3HaHMä oxpyxaiOLAero Mupa, MO>KHO
noHHTb, noMerviy yneHMK, KOTopbifi HMC/IMTCA B OTCTaioinnx, y A p y r o r o
yHMTerm ycneBaeT n/in x e no pa3HHM npeAMeTaM nMeeT pa3Hbie
OU,eHKH.
OnpeAenMTb cncTeMbi BOcnpn^THq He TaK y x TpyAHO. Eoribiuyio
noMOUJ,b B 3 T O M 0Ka3biBaeT HeBepoanbHaa MHcf)opMau,Mfl (BbipaxeHne
/iMU,a, no3a, xecTbi, no/ioxeHMe Hor n T . A . ) - OöbNHO BepoanbHaa
MHct>opMau,MH oopaoaTbiBaeTCfi nap"mepoM no OOLAOHHIO oco3HaHHo, a
HeBepoa/ibHaa - Heoco3HaHHO. Ooa
BUAS cooomeHnw nepeAaiOTca
OAHOBpeivieHHO, oAHaKo AOBepne K HeBepoanbHOM nacTM oo/ibiue BeAb oecc/iOBecHoe ooiAeHne s^BiiaeT COOOM o o n e e ApeBHMM n/iacT
KOMMyHHKaU,MM.
Ha ypoKe ynHTe/iio He BcerAa yAaeTca oopaTMTb BHUMaHMe Ha no3y,
xecTbi, nojioxeHne pyK unu Hor yneHMKa, BeAb 3a napiaMu peofrra
3aropa>KMBaK)T Apyr Apyra. OAHaKO BbipaxeHne nMU,a M m a 3 a BMAHW
yHHTenra BcerAa! «r/ia3a - 3epKa.n0 nyiuiA...»
B pOMaHe By/iraKOBa «MacTep n MaprapuTa» ecTb ann30A CHOBMAeHne HuiKaHopa UBaHOBuna B o c o r o «CAaBaPiTe BaniOTy»:
«Bepio! 3 T M nna3a He nryT. BeAb CKanbKO x e pa3 a roBopun BaM, HTO
ocHOBHa^ Baiua OLUMOIO 3aK/iiOHaeTCfl B TOM, HTO Bbi HeAOOu,eHMBaeTe
3HaneHne HenoBenecKMx m a 3 . riotiMUTe, HTO H3biK MOxeT CKpbiTb
MCTHHy, a rna3a - HUKorAa! BaM 3aAaiOT BHe3anHbiM Bonpoc, B U Aa>Ke
He B3AparnBaeTe, B OAHy ceKyHAy Bbi oB/iaAeBaeTe COOOM U 3HaeTe,
HTO HyxHO CKa3aTb, HTOObi yKpbiTb ncTMHy, n BecbMa yoeAMTenbHO
roBopuTe, M HM OAna CK/iaAKa Ha BaweM /iMu,e He uieBenbHeTca, HO,
yBbi, BCTpeBOxeHHa?) BonpocoM MCTHHa eo AHa Ayu-in Ha MmoBeHne
npbiraeT B nna3a, n Bce KOHneHO. OHa 3aMeneHa, a Bbi noMMaHbi!»
Hi/iTaa no ma3aM yneHMKOB, Mbi He TO/ibKO AoraAbmaeMca, KTOTOTOB
K ypoKy, a KTO - HeT, HO MoxeM no/iynuTb n MHOTO Aono/iHHTenbHoPi
nH4>opMau,nn.
Bbi,
HaBepH^Ka,
3aMeHann,
HTO ec/in
3aAaTb
coöeceAHMKy
Bonpoc, TpeoyKDiAHM oÖAyMbiBaHUR, OH nepecTaeT
CMOTpeTb npflMO Ha Bac. O H «yxoAHT B ceoa»:
-

jin6o
nnöo
nnoo
J1HOO

CMOTPMT
CMOTPUT
CMOTPUT
CMOTPMT

«CKB03b Bac» (OTcyrcTByiOLAMM B3rrmA);
BBepx («HMTaeT» Ha nomriKe);
B CTopoHy (noAcnyuiMBaeT oTBeT):
BHM3.

3 T O T «yxoA B ceöfl» - oopaiAeHMe K CBoeM naMHTM, BHyrpeHHeMy
OnblTy, K CnOCOÖHOCTM B000pa3MTb MflM CKOHCTpyMpOBaTb HTO-TO
HOBoe Ha ocHOBaHMM M3BecTHoro, B3rn?iA nenoBeKa AOCTOBepHo
noKa3biBaeT, K KaKOM MMOHHO pa3H0BMAH0CTM naM^TM OH npMOeraeT.
PeoeHOK nocTMraeT M M P n p e x A e Bcero B TOM CMCTeMe BocnpMHTMa,
KOTopa^ y Hero HaMOonee pa3BMTa. M3MeHeHMe HanpaB/ieHMH B3rn9\fl,a
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npn oopaooTKe nH(t>opMau,nn nMeeT cBoe Hev\po($\A3\Aor\or\AHecKoe
ooocHOBaHMe. KorAa nenoBeK AyMaeT n npn STOM BOcnpon3BOAHT B
naMATu BH3ya/ibHbie o6pa3bi, ero rna3a ABMxyTCfl BnpaBo BBepx. Ecnn
x e KOHCTpyi/ipyeTCH o6pa3, He BHAeHHbiM paHee, TO ma3a ABwxyrcfl
sneso BBepx. ripu npunoMUHaHMu cnyxoBbix oopa30B, 3ByK0B, ronocoB
nna3a ABHxyrca Ha cpeAHeM ypOBHe, K npaBOMy yxy.
Upu
KOHCTpyupoBaHMM paHee He c/ibiwaHHbix 3ByKOB rna3a HanpaB/iaioTCfl K
jieBOMy yxy. KorAa ne/ioBeK roBopHT caM c coõofi, T.e. oopamaeTCH
K BHyTpeHHew penn, ma3a ABHxyrcfl BnpaBo BHH3. l i p u BoenoMMHaHMH
o ABMxeHM^x, npMKOCHOBeHHfix, nepexMBaHnax nna3a HanpaB/ieHbi BneBo
BHH3.

AaHHafi cxeMa AnarHOCTunecKM BepHa pj)9\ Bcex n\ofl,ew c
AOMUHupyKDiAHM npaBbiM no/iyiuapneM M03ra. y «JieBUJU» HaoJiKDASHne
BbmB/ifieT cooTBeTCTBeHHO 3epKa/ibHbiPi BapnaHT.
OweHb BaxHO 3aMeTHTb, mo
rna30ABnraTe/ibHbie peaKu.nn,
yKa3biBaiou4ne Ha cncTeiviy nepepaooTKH MHc()opMaiJ,nn, ncnonb3yeMyK)
ne/ioBeKOM, 4>opMnpyK)TC9i B OHToreHe3e AOBonbHO paHO. B ujKO/iy
peoeHOK npnxoAHT yxe c TOTOBOH CHCTeivioii oueHKH onbua. Arm
AnamocTHKu HeooxoAHMO 3aAaTb HecKO/ibKo BonpocoB, npHHeM
MHHMMyM cB9i3aH c LuecTbK) HanpaB/ieHMAMH, Hanprnviep:
- Anf BH3ya/ibHOM naMJiTH: npeACTaBb ceõe KapTy EBponbi;
- p,nn Bi/i3ya.nbHoro BooopaxeHHfl: npeACTaBb PHAOM c cooow cpeAHeBeKOBoro pbiu,apa;
-An^ayAManbHOMnaM^TH: BcnoMHH ro/ioc CBoeCi nepBofi ywnTenbHMUbi;
- mm c/iyxoBoro BOOOpaxeHi/m: npeACTaBb 3ByKn, KOTopbie M3AaBan B
MUHyTbi onacHOCTn nepBoobiTHbiPi nenoBeK;
- An^ BHyTpeHHew penn: nepeBeAn na SCTOHCKHW A3biK cf>pa3y «£1
ripume/! AOMOM M3 niKO/ibi B 2 Maea»;
- Arm KMHecTeTHKM: BcnoMHH, KaKOB Ha OLuynb anenbCMH.
3TOT npocTeHLUHM TecT MOXHO npoBecTM B nape - HcnbiryeMbiPi H
HaöniOAaTenb. BTopofi CMOTPMT B ma3a nepBOMy M 4>MKCnpyeT
CTpe/iKoPi HanpaBneHHe B3rrmAa.
O BeAyiAetl CHCTeMe BOCnpHflTHfl HJ1H MOAa/lbHOCTH MOXHO CyAHTb
H no HHOH HH4)opMau,nn. TOH ronoca Bbiuie ripu BM3ya/ibHo£i ou,eHKe
nH<$>opMauInn M HHxe ripu KHHecTeTunecKOM. Teivin penn Bbiiue ripu
BM3ya/lbH0Pi MOAaflbHOCTM H HHXe npM KMHeCTeTHHeCKOM. KCTaTH,
xeHiAHHbi
nauue «cneu,na/iM3npyK)TCfl»
B BH3ya/ibHoPi ou,enKe
HHcJ)opMau,nn, MyxHHHbi - B KUHecTeTHHecKow. Pa3BHTaa ayAnanbHasi
MOAanbHocTb BCTpeHaeTCfl pexe, Hanpwviep, y My3biKaHT0B.
IlyTeM oobiHHoro Ha6.moAeHHfl ynnTe/ib nerxo MOxeT BbiAe/iHTb B
icnacce BM3yajincTOB, KHHecTeTHKOB M ayAHanncTOB. M CAenaTb STO
HeoöxoAHMO Ann onpeAeneHna H3biKa, Ha KOTOPOM cneAyeT roBopi/rrb
B A^HHOM Kon/ieKTHBe. To x e npHHUMnMa/ibHO BaxHO H npn
MHAHBMAyaribHOM paöoTe. OopaiAeHuifl Tuna «npeACTaBbTe ceõe,
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AaBaižrre paccMcrrpuM, He ynycTHTe M3 BUAY, CflenaeM o03op, KaKOBa
Bama TOHKa 3peHHa» noHsrrHbi H AencTBeHHbi A ^ Tex, KTO MNC/IHT
3pnTe^bHbiMM o6pa3aMn, a «npHKocHyTbcn, paccopTupoBaTb, oxBaTMTb,
AepxaTbca» - AJI^ Tex, KTO cnocoöeH K KHHecTeTHKe. OnpeAe/iHTb
BeAymyio MOAa/ibHOCTb y yneHHKa MOXHO, oopaTUB BHMMaHne Ha
c/iOBa, KOTopbie OH ncnojib3yeT npn onncaHnn CBoero BHyrpeHHero
onbua. HyxHO OTKpbiTbca HaBCTpeny TOMy, KaK TOBOPHT He/ioBeK.
HanpuMep, ecnn ynnTe/ib BbipaxaeT
CBOKD
Mbicnb cneAyromuM
o6pa30M: «9 c TPYAOM n p e A C T a B J i H K ) , HTO TW yniui ypoK.
y Teos HeyBepeHHbiCi B H A», a yneHHK OTBenaeT: «9\ H y B C T B y \o,
HTO 3HaK), TonbKO He Mory H a m y n a T b npaBH/ibHbiM OTBeT», TO
ST0 JIKDAU H3 pa3Hbix MnpoB. HHon/iaHeTflHe, roBopaiAne Ha pa3Hbix
?i3b!Kax. LLIaHCOB, HTO OHU noMMyT APyr APyra, Mano.
OAHH yneHHKU oyKBa/ibHO «BHAHT» TO, o HeM roBOpMT ynnTe/ib,
Apyrue «omyLuatOT» STO, TpeTbn «cnbiwaT». B KaxAOM K/iacce - 30
HHAHBHAya-nbHOCTeii. l/l ec^nnpno6"bflCHeHnu HOBoro MaTepnana OAHH
H3 yseHMKOB CMOTpUT BnpaBO BBepX, a APyrOM BfieBO BHH3, TO MOXHO
npeAno/io>KHTb, HTO y nepBoro B03HHKaK3T o6pa3bi, CBH3aHHbie c
H3JiaraeMoPi MHobopMauneH, a BTOPOM n30/inpOBancfl H BeAeT CBOH
BHyTpeHHnii p,v\anor.
KorAa BocnpuHMMaq nH(t>opMau,MK), BaiuH c/iymaTenn MeHHKrr
nanpaB^eHne B3rn9\p,a, npnTopM03HTe. C/iymaTe/in oopaTM/incb K
CBoeMy BHyTpeHHewy onbiTy, ocMbic/inBaiOT BaiüM apn/MeHTbi, noaTOMy
ne MoryT BocnpuH^Tb HOBbie CBeAeHHH. B MHOH cnTyau.nn zierKO
BbmecTH yneHHKa Ha «HHCTyfo BOAy»- I~.na3a He co/iryT. ECJIH yneHHK
AaeT noApoOHoe oobJiCHeHHe,
nonerviy OH HaKaHyHe He obin Ha
3aHsrrHHx,
H CMOTPHT npn STOM B/ieBO - OH He BcnoMHHaeT
npouieALUHe coöbiTHH, anbrraeTCfl nxnpeACTaBHTb ceõe, coHHHHTb.
ECJIH npH H3/ioxeHHH MaTepna/ia B rpynne Mbi onnpaeMCH Ha
BeAyiMHe CHCTeMbi BocnpHsrrHfl yneHHKOB, TO p,enaeM ero oonee
noHJiTHbiM pj\9\ Bcex. Ho TeM caMbiM Mbi OKa3biBaeM H n/ioxyto yonyry,
noAAep>KHBaa cTepeoTHny yneOHon Ae^Te/ibHocTH. npncoeAHHHflCb K
MOAe/iH BOcnpHATHJi MHpa yneHHKOM, MO>KHO HanoxHTb Ha Hee
Apyryio MOAenb H pacwHpHTb BO3MO>KHOCTH ooyneHHH. YneHHKH,
pacnanaraiOLAHe cooTBeTCTByromHM onbiTOM, 6yAyT HMeTb ABe
CTpaTernn ooyneHHa H CMoryr BnooneACTBHH npncnocoOHTbCfl K
HOBWM BapnaHTaM ooyneHHq.
npH paooTe c yneHMKaMH MHOTO BHHMaHHH npnxoAHTCH yAe/mTb
TeKCTaM yneOHHKOB, noAnac aAariTupoBaTb HX AJIH ynainHxc^. K
coxaneHHK), Aa/ieKH OT coBepweHCTBa HOBbie yneOHHKH no HCTOPHH.
TpyAHO BocnpHHHMaeTca MaTepnan no nporpaMMe 8-ro icnacca OTAenbHbie TeMbi B yneOHHKe H3JioxeHbi pa3HbiMH aBTopaMH, a y
yneHHKOB oTcyrcTByeT HaBbiK nepecTpoHKH Ha pa3Hbie CHCTeMbi
BOcnpH«THq. TpyAHO noAHac yneHHiOM 6-ro H 7-ro icnaccoB, TaK KaK
MaTepna/i B yneOHHKax H3Jio>KeH cyxHM H HeBbipa3HTe/ibHbiM H3biK0M.
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Eonn Bbi cnocoOHbi THOKO ncno/ib30BaTb pa3Hbie MOAa/ibHOCTM B
cooTBeTCTBHH c cnTyau,neM, noAdponTbca M K rpynne H K Ka>KflOMy
yneHMKy - Bbi He3aypaAHbii/i yni/ue/ib. Eonn eume Hei", y Bac BnepeAU
3HaKOMCTBO CO CBOHM BHyTpeHHMM MMpOM H MMpOM BaiUHX yMeHHKOB.
B3nrmA Ka>KAoro H3 HMX oõoraTMT Bawy KapTHHy Mi/ipa, cp,enaei
ee
apne, oonee c/ibimnMOM, omyunaeMOfi, pea/ibHofi.
nonpooyPrre roBopuTb Ha pa3Hbix fl3biKax, onncbiBaTb CBOH
nepe>KMBaHnq, BnesaT/ieHM^, omyuueHMfl, KaK3T0CAe/iaji Obi ayAna/iMCT,
KMHecTeTUK, BH3ya/incT. HeM 6ojibi±ie MOAa/ibHocTePi Bbi ncno/ib3yeTe,
BOcnpuHwviafl OKpyxaiomuPi Mnp, TeM HacbimeHHetö 6yAeT Baiua >KH3Hb.
Ycnexa BaM.
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