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Head sõbrad, Eesti hoidjad ja edendajad!
Vabariigi President Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi 25. sünnipäevaks
7.11.2014

Foto: Jelena Rudi

Teie töös on ühendet just need kaks poolt: meie emakeele hoidmine ja edendamine. Seeläbi ka Eesti kui riigi ja rahva kestmine. On ju meie riigi üks alusmõtteid
eesti keel ja Eesti riik saab kesta vaid eesti keeles.
Olen oluliseks pidanud Eesti suuremaks tegemist. Selles on aga tähtis osa meie
keele arenemisel. Eesti keel peab olema oma väljendusrikkuses ja ajaga kaasas
käies piisavalt avar, et kirjeldada ja mõtestada moodsat maailma. Eesti keeles peab
saama rääkida kõigest täpselt ja selgelt ning kui puudub mõni tarvilik sõna, siis
loome selle ning hakkame kasutama. Nii nagu oleme hiljuti kasutama hakanud sõnu
taristu, lõimumine ja penipaun või 100 aastat tagasi sõnu relv, veenma ja hetk, mille
tõi meie keelde Johannes Aavik.
Iga eluala inimene Eestis vajab oma töös kaasaegset, korralikku eesti keelt ning ta
peab suutma ka teistele arusaadavalt seletada oma erialal maailmas toimuvat.
Samuti peame hea seisma, et eesti keel oleks keeletehnoloogiliselt edukas ja kõiki
kaasaja võimalusi kasutav. Just selles kõiges on suur osa teil, meie emakeeleõpetajatel. Teie olete need, kes loovad oma tööga kindla aluse hea emakeele kestmisele.
Soovin veel, et te annaksite õpilastele rohkem kirjalikke loovaid töid, mis aitab hästi
korrastada mõtteid. Mõtlevaid inimesi on meile tõesti vaja.
Tänan teid kõiki suure ja olulise töö eest, mida te teete meie emakeele heaks, ja
soovin Eesti Emakeeleõpetajate Seltsile kõike head.
Parimate soovidega
Toomas Hendrik Ilves
Emakeeleõpetuse sõber 2013
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MINEVIK
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Enne algust
Katkendeid ajalehest Lõrp nr 6, oktoober 1994
Viivi Maanso
Kui käesoleva sajandi üheksanda aastakümne
teine pool endaga Eestimaale värskeid tuuli
kaasa tõi, vallandus peaaegu kõikjal tegutsemistahe ja -lust. Muu kõrval tekkis kõikvõimalikke ühinguid ja seltse. Ja kirjutise
autori peadki hakkas järjest kiusakamalt
vaevama mõte, kas ei peaks ka Eesti emakeeleõpetajad liituma, et üksteisega jagada
oma kutseala rõõme ja muresid, aga ka kogemusi, et üheskoos ette võtta midagi põnevat
ja ka õpetlikku.
Otseseks tegutsemiseks andis tõuke hubane
tunnike 1988. aasta detsembris põhjanaabrite Emakeeleõpetajate Liidu toimetuses /---/.
Tagasi koju jõudnud, hakkasingi oma mõtteid laiemalt ja julgemalt levitama: oma
seltsi vajadusest-võimalustest tegin emakeeleõpetajaist kolleegidega juttu nii koolituspäevadel, loengutel ja loenguvaheaegadel kui ka puhtisiklikel kohtumistel. Enamasti suhtuti ideesse pooldavalt. Paraku kaasnes sellega alati tubli annus oh-misnüüd-mina-mentaliteeti: eks tehke ära, küllap löön siis kaasa. Kord kevadtalvistel
kursustel oli aga reageering hoopis teistsugune, otsustav ja teotahteline – oleme
kohe valmis, ja miski ei saa ometi takistada meid loomast oma seltsi. Loengu lõpul
tulid Vändra keskkooli emakeeleõpetajad Eleonora Tammiksaar ja Anne Vaher
kinnitama, et neil olnud oma mõtteväljendusega tõsi taga. Kummatigi ei söandavat
nad lausa omapead pärisalgatajad olla, tulgu ka ärgitaja ise vähemalt alguses appi.
Nii sõitsimegi Kersti Kaldmaga Vändrasse. Sealse kooli meeldivas emakeeleõpetajate toas joodi sel päeval mitu kannutäit kohvi ja juteldi päris paljust, kõige enam
siiski meie oma seltsist ja selle võimalikest ettevõtmistest. Igal juhul oli õhtul Tallinnasse naasjail kaasas napisõnaline teade õpetajate lehele, see kutsus emakeeleõpetajaid üheks teatud päevaks kokku seltsi asutamist arutama.
Aeg selleks oli rohkem kui sobiv. Ega siis muidu oleks sama idee enam-vähem ühel
ajal mitmes peas sündinud. Nimelt helistas just neil päevil mulle Hoide Sikk ja rääkis, et temalgi samalaadne seltsiloomise mõte meeles mõlkunud. Üheskoos oligi
kindlam alustada.
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Määratud päeval – 25. mail 1989 – oli korraldajate heameel suur, kui teate tagasihoidlikkusest hoolimata oma nelikümmend inimest Eestimaa eri paigust pealinna
kokku tuli loodava seltsi kohta teavet saama ja oma ettepanekuid tegema. Jutuajamine kujunes rõõmustavalt elavaks. /---/
Neli kuud hiljem – 30. septembril 1989 – sündiski Eesti Emakeeleõpetajate Selts.
Esimese talvepeo pidasime mõistagi Vändras, taas sealsete emakeeleõpetajate
algatusel ja korraldusel.
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Algus
Anne Vaher
See, et me alustasime juba 25 aastat tagasi, pole vaid aja või juhuse tahe. Viivi
Maanso on see, kes leidis õige alguse. Viivi on ise ju sellest ka kirjutanud, kuidas ta
Soome sõprade toel meie seltsi asutamise mõtet mõtles ja seda mõtet kõigil õpetajate koolitustel-kokkusaamistel levitas.
Üleskutse sai kirjutatud tõesti Vändra kooli eesti keele õpetajate toas ühel maikuu
päikesepaistelisel pealelõunal. Viivi Maanso ja Kersti Kaldma tulid Tallinna bussiga
ja meie – Eleonora Tammiksaar, Hannes Tomingas ja Anne Vaher – olime selleks
päevaks tunnid andnud. Miks Vändras? Eks Viivi oli ärgitanud teisigi, aga arvan, et
see oli Nora, kes mingil kursusel sõnasabast haaras ja lubas, et kirjutame Õpetajate
Lehele ning kutsume eesti keele õpetajad oma seltsi asutama. Aga see, et meie,
tavalised õpetajad, ise üleriigilist (aga riiki ka ju veel ei olnud) ettevõtmist algatame,
tundus siiski võimatu. Viivi ja Kersti muidugi nii ei arvanud ja koos sai üleskutse
tekst valmis.
Esimesel kogunemisel Tallinnas Pedagoogilise Instituudi keeltemaja auditooriumis
olime Noraga kohal. Mervi Murto rääkis Soome õpetajate ühendustest ja julgustas
meid igati. Meeleolu oli töiselt ülev. Meie, kes me ju Soome televisiooni leviväljast
eemal elasime, tundsime, et ülikooliaegne soome keel on üsna roostes ja suhted
sõpruskooliga olid ka just äsja loodud, aga mõned kuud olime siiski juba koolis
keelekursust korraldanud ja nüüd selline rõõmus kohtumine. Mervi Murto särav
esinemine ja muidugi suured kogemused õpetajate seltsi tegevuse juhtijana andsid
kokkutulnuile kindla veendumuse, et EES-i loomine on õige otsus. Meie emakeel
peab püsima ja arenema, selle õpetamine on ülitähtis ja ainult ise kõik üheskoos
tegutsedes saame seda parimal viisil korraldada.
Vändras oli ka vastasutatud Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esimene jõulupidu. See
oli meeleolukas koosviibimine, kuigi aeg oli tagantjärele mõeldes üsna kummaline.
Näiteks kui Viivi ja Kersti Vändras käisid, siis kohvi meil oli, aga saia saime kulinaariakauplusest ainult tänu sellele, et poe juhataja lapsed olid meie koolis head õpilased. Ka jõulupeo laud sai kaetud tublide laste vanemate abiga, kes kohalikus sööklarestoranis töötasid. Peopaigaks oli ühe ehitusettevõtte saal, mida vändralased ikka
juubeliteks üürisid, aga meie peo ajaks oli seegi väike ruum peaaegu kütteta jäänud. Ometi ei kurtnud keegi külma üle. Eks see näitab seltsi elujõudu!
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Eesti Emakeeleõpetajate Selts – kas tõesti 25?
Viivi Läll,
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige aastast 1999
Võtan raamaturiiulilt õhukese luuleraamatu, Meinhard Laksi „Ootaja väraval“.
Tiitellehel autogramm ja daatum 14. III 2001. a.
Silme ette kerkib mälupilt. Õpetajate Maja, meie seltsi järjekordne üritus. Pärast
lõunapausi astub saali ette Meinhard Laks ja üsna tagasihoidikul moel ütleb lause,
mille mõte oli: 14. märts olgu emakeelepäev! Järgneb paarilauseline põhjendus.
Saalisolijad tõusevad püsti, puhkeb aplaus, mis ei taha kuidagi vaibuda. Olen niisugust sisemise rõõmu avaldust tajunud veel vaid laulupidudel. Ürituse lõpuks on
valmis kirjalik ettepanek, mis rändab Toompeale. Kes koostasid selle, ei tea.
Olen sellest sündmusest kõnelnud õpilastele ikka 14. märtsil. Olen eelnevalt pannud õpilaste laudadele Meinhard Laksi luuletuse „Kallis emakeel“. Siin selle luuletuse kolm salmi:
„Oled vaikne metsakohin,
õrn kui udu järveveel.
Sind ma kauniks kiita tohin,
minu kallis emakeel!
Sinu sõna, tark ja selge,
annab nõu, kui mures meel.
Olgu homne päev meil helge,
meie kallis emakeel!
Kuid ka terav nagu tapper,
sõnarelv me võitlusteel,
õigust nõudmas ikka vapper
oled, kallis emakeel!“
Meinhard Laksi luulekogu „Ootaja väraval“, Sonda, 2000, kirjutatud 14.03.1995.

Lugupeetud kolleeg!
Vali värss/värsid, mis kõlaksid tänapäevaselt!
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Töö- ja rõõmurohked aastad
Väljavõtteid EESi 2. aastaraamatust 1999
Hoide Sikk,
seltsi esimees 1989–1995
1990. a 19. oktoobri aruandest:
Esimese tegevusaasta jooksul on organiseeritud viis suuremat ühisüritust: seltsi
loomise üldkoosolek Tallinnas, jõulupidu Vändras, kevadpäevad hõimurahvaste
keelest ja kultuurist Tallinnas, suveekskursioon Liivimaale, sügispäevad Pärnus.
1990. a Pärnu sügispäevade avasõnast:
Seekordse seminariga tahame pakkuda teile täiendavat teavet ja virgutavat mõtlemisainet kõneõpetuse valdkonnas. Teame kõik, et meie õpilaste suuline väljendusoskus pole just kiita. Rahul ei saa olla samuti paljude ajakirjanike ning raadio- ja TVtoimetajate kõnekultuuriga. Puudu jääb mõtteselgusest, täpsest ja arusaadavast
väljendusviisist, ahenema kipub emakeelne sõnavara, omasõnu asendatakse tihti
ilma vajaduseta nii ida- kui läänepoolsete võõrlaenudega ja võõrkeelsete väljenditega. Kohtame abitust keelelise ja emotsionaalse atribuutika valimisel vastavalt
suhtlemissituatsioonile. Kohati jääb mulje, et meie täiskasvanud ja nende kannul ka
koolilapsed ei tunne elementaarseid viisakusväljendeid või ei oska neid õigel ajal
kasutada.
1991. a 25. oktoobri aruandest:
EES-is on kaheaastase olemasolu vältel välja kujunemas järgmised tegevuse põhisuunad, mis võiksid saada traditsiooniks:
1. Selts püüab laiendada oma liikmete silmaringi mitmesugustel teaduse ja kultuuri
aladel. Seda eesmärki on teeninud meie kevad- ja sügispäevade temaatika /--/.
2. Teine tegutsemistasand on emotsionaalne – loome liikmetele võimalusi lõõgastumiseks, edendame seltsielu, pakume suhtlemisrõõmu. Sel eesmärgil oleme korraldanud koosviibimisi ja ekskursioone. /--/
3. Oluliseks töölõiguks on seltsi organisatsioonilis-majanduslik tegevus. Siin on
endiselt häirivaks teguriks oma ruumi(de) puudumine, kus saaks seltsi asju ajada ja
materiaalseid varasid säilitada. /--/
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Hoide Sikk (11.04.1932–26.09.2014)
Lahkunud on hinnatud pedagoog, õppejõud, Eesti
Emakeeleõpetajate Seltsi asutaja ja esimees.
Hoide Sikk, neiupõlvenimega Naarits, sündis 11. aprillil
1932. aastal Lääne-Virumaal Simuna kandis. Tema
lapsepõlv möödus Paluperes. 8-aastaselt jäi ta orvuks ja
tema kasvatajateks said vanaema-vanaisa. Valus kaotus
tabas taas Hoidet, kui traagiliselt hukkus tema neli
aastat vanem üliõpilasest vend. Pärast kohaliku kooli
lõpetamist asus Hoide õppima Rakvere Õpetajate
Seminari, mille lõpetas 1950. aastal algklasside õpetaja
kutsega. Edasi viis elu Tallinna, tolleaegsesse 1.
Keskkooli, kus Hoide töötas algklasside õpetajana 1950–
1959, paaril viimasel aastal ka nooremate klasside õppealajuhatajana. Töö kõrvalt
lõpetas Hoide Sikk kaugõppes Eduard Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise
Instituudi eesti keele ja kirjanduse keskkooliõpetaja kutsega ja jäi instituuti tööle.
Kolm aastat õppis Hoide Sikk Moskvas Ühiskonnateaduste Akadeemia
aspirantuuris. Pärast seda jätkus töö õppejõuna pedagoogilises instituudis, kuid
ühtlasi käis ta Soomes eesti keelt õpetamas. Pärast keeleseaduse vastuvõtmist sai
Hoide Sikust riigikeele eksaminaator. Riiklikus keelekeskuses jätkus tööd
paarikümneks aastaks. Tema õpilased ja tudengid meenutavad teda põhjaliku ja
nõudlikuna, tema loenguid peeti huvitavaks, silmaringi arendavaks.
Hoide Sikk oli teenekas keeleseaduse elluviija. Ta pidas väga oluliseks emakeele- ja
kirjandusõpetuse edasiliikumist Eesti Vabariigis, nii sai temast 1989. aasta kevadel
eesti keele õpetajate ühenduse loomise üks initsiaator ning sügisel Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi asutaja ja esimene juhatuse esimees. Ta tegi ettepaneku kasutada
tammepuud seltsi põhisümbolina, see on seltsi tunnuseks senini. Selts sai hoo sisse
aruka ja tarmuka juhtimise all. Tehti tõhusat koostööd Soome emakeeleõpetajatega, õpiti, vahetati kogemusi ja koondati üha enam eesti keele õpetajaid, pannes
aluse tugevale ja arenevale erialaliidule.
Hoide Sikk ei olnud kunagi üksildane – tal olid tema raamatud. Ta luges palju ja
sõbrunes kirjanikega, eriti Debora Vaarandiga. Vaarandist valmis ka monograafia.
Hoide Sikk soovis, et emakeelt ja õpetajaid austataks, hinnataks ning tegi selleks
palju.
Eesti Emakeeleõpetajate Selts avaldab kaastunnet Hoide Siku perele, kõigile kunagistele õpilastele ja üliõpilastele ning peab tema mäletust kalliks.
EESi juhatus
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Eesti Emakeeleõpetajate Selts faktides 2010–2014
Kaja Sarapuu ja Aime Klandorf,
EESi juhatuse esimehed

Seltsi liikmeskond
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsil oli 2014. aasta 1. novembril 233 liiget.
2010. aastal otsustati muuta seltsi põhikirja sõnastust: „Eesti keele ja kirjanduse
õpetajaid ning teisi emakeeleõpetusest, keelehooldest ja kirjandusest huvitatud
isikuid ühendav vabatahtlik sõltumatu mittetulundusühing, ametliku nimetusega
Eesti Emakeeleõpetajate Selts (EES), edaspidi selts, on asutatud 30. septembril
1989. a. Seltsi asukoht on Eesti Vabariigis Tallinnas.“
2010. aastal korrastati seltsi liikmete nimekirja ja sellega seoses kustutati 46 inimest, kes polnud täitnud oma põhikirjajärgseid kohustusi.
2010. aastal suurenes seltsi liikmeskond 17, 2011. aastal 21, 2012. aastal 5, 2013.
aastal 7, 2014. aasta 1. oktoobrini 4 inimese võrra.
Juhatuse liikmed 2010–2012: Kaja Sarapuu (juhatuse esimees, Oru Põhikool), Aime
Klandorf (juhatuse aseesimees, Rapla Ühisgümnaasium), Edward Kess (Tallinna
Lilleküla Gümnaasium), Piibe Leiger (Tartu Tamme Gümnaasium), Krista Mägi
(Rapla Vesiroosi Gümnaasium), Kristi Pettai (Sõmerpalu Põhikool), Sirje Pärn (Viljandi Paalalinna Gümnaasium).

EESi juhatus 2012. Pildilt puuduvad Piibe Leiger ja Edward Kess.

Alates 2012. aastast otsustas üldkoosolek juhatuse liikmete arvu vähendada viiele.
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Juhatuse liikmed 2012–2014: Aime Klandorf (juhatuse esimees, Rapla Ühisgümnaasium), Krista Mägi (Rapla Vesiroosi Gümnaasium), Anu Petermann (Audentese
Erakool), Merle Pindmaa (Tartu Erakool), Epp Priimägi.
Juhatuse liikmed alates aprillist 2014: Kaja Sarapuu (esimees, Oru Põhikool), Aime
Klandorf (juhatuse aseesimees, Rapla Ühisgümnaasium), Anu Petermann
(Audentese Erakool), Merle Pindmaa (Tartu Erakool), Epp Priimägi.
Seltsil on asjaajaja-tegevjuht, kes osaleb juhatuse töökoosolekutel, vajadusel aitab
korraldada otsuste täideviimist; koordineerib EESi liikmetele, partneritele või ajakirjandusele vajaliku info vahendamist; haldab seltsi kodulehekülge, vastutab vajaliku info õigeaegse ilmumise eest, vahendab seltsi töörühmade, osakondade jm ja
juhatuse vahelist tegevust; vahendab koolitustegevuse teavet, korraldab registreerimist, valmistab ette lepingud, arved ja koolitustõendid; peab koolitustel osalejate
registrit; koordineerib üleriigilise emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorude korraldamist; hooldab seltsi arhiivi ja raamatukogu; kontrollib liikmemaksude laekumist;
haldab seltsi dokumentatsiooni; peab ühendust seltsi välisliikmetega. Seda tööd on
teinud Kaja Sarapuu.

Seltsi tegevus
EES edastab Interneti kodulehe http://www.eeselts.edu.ee/ ja liikmete postiloendi
kaudu emakeele ja kirjanduse õpetuse alast teavet, kasutab koolitustele registreerimisel Google´i keskkonda. EESi kodulehekülg annab informatsiooni seltsi tegevusest. Kodulehte vaadatakse keskmiselt 20 korda päevas, kõige rohkem esmaspäeviti-teisipäeviti. Seltsil on kaks infotelefoni: 5665 5623 (Kaja Sarapuu) ja 5683 4393
(Aime Klandorf) ning e-aadress info@eeselts.edu.ee. Kõigile soovijaile on võimalik
teha eeselts-domeeniga e-aadress.
EESi trükised, üritused ja koolitused on suunatud kõigile eesti keele ja kirjanduse
õpetajatele, olenemata seltsi kuulumisest. Õpetajad saavad oma töö paremaks
organiseerimiseks kasutada seltsi kodulehele üles pandud koolitusmaterjale (kevadja sügispäevad, suvekool, õppevara jm), trükistena toimetiste ja metoodikavihikute
materjali.
EES osales edukalt 2010., 2011., 2012. ja 2013. aastal Kultuuriministeeriumi konkurssidel projektiga „Kirjandustund kirjanikuga“. Pärast 2009. aastat on kahel korral
osaletud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekti „ Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014“ võrgustike arendamise konkurssidel, kuid toetust
seltsile ei eraldatud.
EESi tegevust toetab Haridus-ja Teadusministeerium.
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2010 – lugemisaasta
EES võttis aktiivselt osa lugemisaasta ettevalmistustest ja oli Kultuuriministeeriumi
koostööpartner. EESi esindas ja oli lugemisaasta eestvedajaks Krista Mägi.
Lugemisaastat ettevalmistav seminar (Alu, 27.–28. oktoober 2009)
EESi juhatuse ja maakondade esindajate 2-päevasel seminaril arutati läbi lugemisaasta plaan, lepiti kokku ühistegevus, töötati välja soovitusi koolide ja piirkondlike
lugemissündmuste läbiviimiseks, kavandati lugemisaasta kohalike sündmuste kajastamist EESi kodulehel ja meedias.
Lugemisaasta maakondlikud ettevõtmised
EES korraldas oma liikmete kaudu kõikides maakondades lugemisaasta üritusi,
kogus ja kajastas sellekohast infot, vahendas saadud raha vastavalt vajadusele.
„Kirjandustund kirjanikuga“
Koostöös Eesti Kirjanike Liiduga korraldati koolides kohtumisi kirjanikega.
Planeeriti lastevanemate koolitust „Laps loeb“.
Koostati lugemisaasta ideepank.

EESi kevadpäevad „Lugemine lapseeas annab tunda suurest peast" (Haapsalu, 9.–10. aprill 2010)
Koolituspäevad
keskendusid
lugemisele,
lugemisrõõmudele, -raskustele I ja II kooliastmes. Millised lugejad tulevad kolmandasse
kooliastmesse? Millised suunad valitsevad
lastekirjanduses? Kirjandus alates 5. klassist?
Millised
oleksid
valutud
üleminekud?
Lugemishuvi, lugemisvaen.

Esinejad: Liina Valdmann, Krista
Kumberg, Anne Kõrge, Aidi Vallik, Ave
Matteus, Karl-Martin Sinijärv ja Jürgen
Rooste.
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Jalutuskäik Ülle Ehalaga.
Toimus seltsi üldkoosolek.
Korraldaja Edward Kess

EESi suvekool „Lugu ja pilt“ (Nelijärve, 11.–13. august 2010)
EESi 3-päevane suvekool keskendus lugemispsühholoogiale: semantilise kui ka
episoodilise mälu osatähtsus lugemisel, narratiiv kui virtuaalne maailm, kujutluspilt
ja raamatuillustratsioonid, illustratsioonide käsitlemise metoodika, laste joonistused teksti põhjal.
I päeva teema „Lugemine tähendab“. Päeva juhtis Anu Helemäe.
Esinejad: Peeter Torop, Andero Uusberg, Birk Rohelend ja Martin Tõnts.
Töötoad: õpi- ja lugemiskäsitus muutunud oludes: kogemused, nende analüüs ja
uued ideed kultuurilise identiteedi kujundamiseks.
II päeva teema „Lugeja on looja“.
Päeva juhtis Piret Järvela.
Esinejad: Ave Mattheus, Valdur
Mikita, Anu Tuulmets, Aidi Vallik ja
Ott Vallik.
Töötoad: teksti visualiseerimine:
kogemused ja ideed, sh IKT
võimaluste kasutamine loovuse
arendamiseks.
Kirjandusja
kunstiõpetuse
koostöömudel
koolis.
III päeva teema „Lugu kasvatab“. Päeva juhtis Heily Soosaar.
Esinejad: Margit Sutrop, Tiina Kirss.
Töötoad: kõlbluspõhimõtete kujundamise võimalusi kirjandusõpetuse kaudu: kogemused ja ideed.
Korraldajad/projektijuhid Sirje Nootre (Märjamaa Gümnaasium) ja Krista Mägi
(Rapla Vesiroosi Gümnaasium).
Koostööpartnerid Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kunstnike Liit.
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EESi sügispäevad „Lugev maailm elik Mis toimub üleilmsel kirjanduslaual"
(Tartu, 5.–6. november 2010)
Sügiskoolitusel keskenduti maailmas
valitsevatele
kirjandussuundadele.
Mis toimub tänapäeva Euroopa ning
Ameerika jm maailma kirjanduses?
Millele on asetunud raskuskese XXI
sajandi algul? Milline lugeja on
globaalinimene? Kuidas lõimida uut
maailmakirjandust õppeprogrammi?
Kuidas
kujundada
teadlikku
eurooplasest
lugejat?
Millist
metoodikat rakendada?
Esinejad: Anu Saluäär, Elo-Mall Toomet, Kadi-Riin Haasma, Margit Juurikas, Kristel
Kaljund, Märt Väljataga, Eneken Laanes. Jalutuskäik Janika Kronbergiga.
Emakeele sõbra aunimetuse väljakuulutamine – aunimetuse sai Ülo Vooglaid.
Üldkoosolek.
Tartu Uue Teatri Genialistide Klubis Urmas Vadi „Peeter Volkonski viimane suudlus“.
Korraldaja Edward Kess.

EESiga seotud lugemisaasta konkursid
Hansenist Tammsaareni (Albu, jaanuar 2010)
Korraldaja Enda Trubok, Albu Põhikooli õpetaja, konkursi projektijuht.
Kirjandusraal (Nõo, jaanuar – märts 2010)
Korraldajad Heily Soosaar, Kaja Kasak, Merle Pindmaa (Nõo Põhikool ja
Nõo Reaalgümnaasium).
Virtuaalkass (Tartu, september – mai 2010)
Korraldaja Helja Kirber, Tartu Forseliuse Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja.
Kalju Lepiku luulevõistlus (Koeru Aruküla mõis, 9. oktoober 2010)
Korraldaja Reet Aule, Koeru Keskkooli õpetaja
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EESi V aastaraamatu "Uue õppekava tulekul" CD, 2010
Koostanud ja toimetanud Piret Joalaid.
Sisukord:













„Mere tagant Rääveli linnast”: Lassi Nummi Eesti-ainelisest lüürikast. Merike Vardja
Uuenevast eesti keele riigieksamist. Heily Soosaar
Kuidas tahaksin õpetada. Aidi Vallik
Eesti keele ja kirjanduse õpetajate täienduskoolitustest Tartu Ülikoolis.
Ruth Laidmets
Argumenteerimisoskuse õpetamise võimalikkusest. Külliki Kask
Heade mõtete nädal. Külli Heinla
See pole ainult tekst, ehkki ta võib seda ka olla. Terje Varul
Antiiksetest tarkustest kaasaja õpilase väärtushinnanguteni. Piret Uulma
Millest noored mõtlevad? Pilguheit 2008. a tuleviku- ja karjääriteemalistesse kirjandeisse. Merike Vardja
Eesti Emakeeleõpetajate Selts faktides 2008.–2009. aastal. Kaja Sarapuu
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liikmed seisuga 31. detsember 2009

CD väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Kokkuvõtteks
Kõik EESist sõltuvad plaanid täitusid. Teostamata jäid koolitus „Laps loeb“ ja olümpiaadide ning viktoriinide kogumik.
Lugemisaasta õnnestumine tõstis EESi eneseusaldust partneri ja korraldajana.
EESi esindajad osalesid lugemisaasta lõpuüritusel 21. jaanuaril 2011 Tartus.
Suur tänu kõigile, kes panustasid EESi lugemisaastasse!
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2011
EESi kevadpäevad „Eesti keel kui identiteet: individuaalne ja kollektiivne“
(Tallinn, Domina hotell, 1.–2. aprill 2011)
Esinejad: Jaanus Rohumaa (Kultuuripealinn 2011), Maris Jõks (Postimees), Tiina
Paet, Martin Ehala. Rühmatöö Mari-Liis Lille ja Keiu Kessiga.
Eesti Draamateatris etendus Paavo Piigi / Merle Karusoo „Panso“.
Jalutuskäik Pille Pillirooga.

EESi suvekool „Looduse lood“ (Käsmu, 16.–18. august 2011)
I
päeva
teema
„Loodusraamat“.
Päeva juhtis Maarika
Lips.
Esinejad:
Timo
Maran, Aarne Vaik.
Töötoad:
õnnestunud
koolitunnid looduses
ja loodusega (parima
praktika jagamine).
II
päeva
teema
„Looduse raamat“.
Päeva juhtis Anu
Helemäe.
Esinejad: Asta Tuusti, Tiit Leito, Arne Ader.
Töötoad: Sagadi looduskooli looduse vahendamise programm kolmes rühmas.
Töötubade juhid Kaia Kauts, Peeter Hussar, Asta Tuusti.
Õnnestunud koolitunnid looduses ja loodusega. Lõimingu ideepanga loomine.
III päeva teema „Raamat loodusest“. Päeva juhtis Heily Soosaar.
Esinejad: Jaanus Vaiksoo, Lauri Sommer, Margus Lattik.
Suvekooli korraldajad Krista Mägi ja Aime Klandorf.
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EESi sügispäevad „Eesti film 100“ (Jõhvi kontserdimaja, 4.–5. november
2011)
Esinejad: Jaak Lõhmus, Maarja Vaino, Katrin Saks, Tiina Lokk, Karol Ansip, Artur
Talvik, Peep Pedmanson.
Tanel Toomi film "Pihtimus" koos näidistunniga, kuidas analüüsida filmi.
Pidulik õhtusöök Kukruse polaarmõisas, vene romansside õhtu, laulis Svetlana
Jefimova.

EESi toimetised VI "Tervikteoste käsitlemine gümnaasiumis"
Väljaanne on mõeldud gümnaasiumi kirjandusõpetajatele, kuid metoodilised võtted sobivad kasutamiseks ka progümnaasiumi kirjandusõpetuses.
Kogumiku aluseks on võetud EESi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse koostöös korraldatud konkursi „Kirjandusteoste kasutamine väärtuskasvatuses“ võistlustööd. Eelkõige pööratakse tähelepanu õpilaste väärtushinnangute kujundamisele, eneseanalüüsile ning teosega suhestumise kaudu maailma erinevate aspektide nägemisele ja mõtestamisele.
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Käsitletakse järgmisi teoseid:






M. Traadi romaane „Inger“ (A. Kivimäe) ja
„Karukell, kurvameelsuse rohi“ (Ü. Mäekivi),
A. H. Tammsaare romaani „Tõde ja õigus“ IV osa (M. Tarkin),
S. Oksaneni romaani „Puhastus“ (A. Kiin),
A. Gelassimovi lühiromaani „Janu“ (T. Varul).

Kogumikus on konspektid ja töölehed, mida võib õpilaste tarbeks paljundada, lisaks
nõuanded ja lisamaterjalide soovitused õpetajale.
Toimetanud Heily Soosaar.
Väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.
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2012
EESi kevadpäevad „E-Eesti keeleruum“ (Tallinn, Salme kultuurikeskus, 30.–
31. märts 2012)
Esinejad: Margus Küppar, Tiiu Puik, Liina Kaldma, Kaie Holm, Madis Vaikmaa, Tiia
Niggulis.
Toimusid rühmatööd ja arutelu õpetajatöö päevaprobleemidest ning murekohtadest.
Emakeeleõpetuse sõbra aunimetuse 2011 sai Mari Tarand.
Teatri NO99 etendus „Võtame uuesti“.
Juhatuse aruande- ja valimiskoosolek.

EESi suvekool „Need laulud...“ (Jäneda mõis, 14.–16. august 2012)
I päeva juhtis Koidula Takk.
Esinejad: Veronika Mitting,
Malle Pärn, Margus Vaher.
II päeva juhtis Ivika Hein.
Esinejad: Taive Särg, Leelo
Tungal, Ene Kõvatomas.
Töötoad: luule käsitlemise
võimalusi koolis.
III päeva
Sarapuu.

juhtis

Kaja

Esinejad: Maarika Lips, Monica Arme.
Töötoad: luule käsitlemise võimalusi koolis.
Toimusid Jäneda mõisa ekskursioon
ja Urmas Sisaski tähetorni kontsert.
Korraldajad Krista Mägi ja Aime
Klandorf.
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Tagasisidest
Kui inimene midagi kaasaelamisega teeb, hakkab ta sädelema.
Kuhu iganes sa ka ei läheks, mine sinna kogu oma südamega.
Igas hetkes kohalolek hoiab kokku aega ja energiat.
„Meie loomisruum on meie südameruum.“ (E. Kõvatomas)
Oleme nii külvajad kui ka külvimaad. Olulisem on endasse mitte lasta halbu seemneid ega ka mitte ise külvata halbu seemneid. (M. Pärn)
Ainult prügi ja surnud kalad ujuvad pärivoolu. (M. Pärn)
Mustad hingeaknad; hingelärm segab, arvame, et see on maailma lärm.
Ei tasu otsida elu mõtet, vaid elada mõttekalt.

27

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi aastaraamat 6
EESi sügispäevad „Õppekava! Õppekava? Õppekava...“ (Tallinn, Rahandusministeerium ja Fr. Tuglase majamuuseum, 2.–3. november 2012)
Esinejad: Piret Kärtner, Pille Reins, Ülle Mäekivi, Maarika Lips, Krista Mägi, Tiiu Puik,
Piibe Leiger, Ivika Hein, Tiina Hirv, Maarja Hallik, Kadri Haljamaa.
Arutelu „Loovtööd ja uurimistööd koolis“. Juhtis Krista Mägi.
Linnateatri väikeses saalis etendus „Üsna maailma lõpus“.
Korraldaja Epp Priimägi.

Kogemusvihik „Naudi õpetamist II. Keelemängud“
Kogumik „Keelemängud“ on valimik tõsisemaid ja lustakamaid, uusi ja vanu keelemänge igas vanuses mängulusti nautijatele. Mängud on kasutatavad nii koolitunnis
mõne keeleteema õppimisel kui ka klassiõhtul, emakeelepäeva üritustel, sünnipäeval või pereringis.
Kogumikus on 108 mängu, lisaks lustakaid hääldamis- ja lugemisharjutusi. Raamatu
lõpus on 28 valmis töölehte koos vastustega, mis aitavad mängujuhil vaevata valmistuda, aga ka mängijal endal oma oskusi kontrollida. Autori saatesõnas leidub
näpunäiteid nii mängimise kui ka hääldamisharjutuste kohta.
Kogumik on avaldatud EESi kogemusvihikute sarjas „Naudi õpetamist!“, mis vahendab parimat osa vanema põlve õpetajate loomingust, et õppimine ja õpetamine
võiksid olla nauditavad.
Koostanud Tiiu Puik
Toimetanud Krista Mägi
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2013
EESi kevadpäevad „Õigekiri ja õige kiri“ (Tartu, HTMi saal ja Eesti Rahva
Muuseumi näitusemaja, 5.–6. aprill 2013)
Esinejad: Reet Kasik, Halliki Harro-Loit, Marin Laak ja Piret Voolaid, Tiiu Puik, Krista
Mägi, Erika Rummel, Tõnis Lukas, Kristel Rattus ja Kaspar Jassa, Reili Argus, Egle
Pullerits.
Tartu Uues Teatris etendus "Autori surm".

EESi suvekool „Keele vägi“ (Haapsalu Kutsehariduskeskus, 14.–16. august
2013)
I päeva juhtis Ivika Hein.
Esinejad: Maria Tilk, Toomas
Paul, Anzori Barkalaja.
Töötoad: emakeele kiituseks.
II päeva juhtis Kaja Sarapuu.
Esinejad: Viive Einfeldt, Einar
Laigna.
Töötoad: kuidas väärtustada
eesti keelt ja eesti keele õpetajat.
Õhtuprogrammiks film "Eesti
keele areng II: hõimukeeltest tallinna ja tartu keeleni" (Polarfilm) ja filmi autori
Mart Rannuti kommentaar.
III päeva juhtis Annely Hindrikson.
Esinejad: Urve Läänemets, Jaan Õispuu, Heily Soosaar, Piret Järvela, Krista Mägi.
Korraldajad Krista Mägi ja Aime
Klandorf.
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Tagasisidest
On ainult üks emakeel. Sõna ei ole lörtsimiseks.
Kõik, mis tuleb suust, ja kõik, mis läheb suhu, peab olema kosher (rituaalselt puhas).
Sõnaga käi ümber jõuliselt, aga enne mõtle, mida öelda ja kuidas seda teha. Tagajärjed võivad olla ettearvamatud
Eneseväljendus on tagajärg. (V. Einfeldt)
Tuleb üles leida eesti keele vägi, sellele väge juurde anda.
Ühiskonnas leviv vulgaarkeel toob kaasa üleüldise labastumise.
Metafoore peaks rohkem kasutama.
Loogilist ja mõistetavat keelt ei ole võimalik õpetada ilma grammatikata.
Minu keeleotsal asub universumi loov jõud. Kas ka lammutav?
Kõige olulisem õppeaine koolis on õpetaja.
Õpetaja peab olema väekas. Kui võim pole õpetaja käes, siis on ta õpilaste käes ja
muutuda tooreks vägivallaks.
Intelligents ei suuda kasvatuses asendada aristokraatiat. (E. Laigna)
Kui lapsel on normintellekt ja õpetajal
ka, siis peaks kolm kokku tulema.
Õpetaja uskumused, hoiakud
väärtused on raamprogramm.

ja

Õigus on seotud kohustusega.
Mõtlemiseks on vaja kirjutamist.
Teadmised tulevad kirjutamise kaudu.
Käe ja aju koostöö. Käsitsi kirjutamine
on tähtis.
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EESi sügispäevad „Pärandus. Varandus! Pärimus?“ (Viljandi, 1.–2. november 2013)
Emakeeleõpetuse sõbra aunimetuse 2013 sai Toomas Hendrik Ilves.
Esinejad: Risto Järv, Indrek Hargla, Ene Lukka-Jegikjan, Tiina Pauklin ja Teele Liblik,
Katrin Seppel, Elo-Liis Parmas ja Jan Kaus, Carita Vaikjärv, Janne Suits.
Ugalas etendus „Ukuaru“.
Hommikune jalutuskäik sügiseses Viljandis, teejuhiks Hille Alver.
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2014

EESi kevadpäevad „Lugemise ja loomise keel“
kogu, 4.–5. aprill 2014)

(Tallinn,

Rahvusraamatu-

Esinejad: Pertti Rajala, Linnu Mae (tõlgina),
Anne Helttunen, tõlkis Aime Klandorf, Doris
Kareva ja Jürgen Rooste, Pille-Riin Pukk,
Riina Koolmeister, Andrus Org, Jaanika Palm.
Raamatuesitlused: Viivi Maanso, „Hariduse
ja kasvatuse sõnaraamat“, Rain Mikser,
„Haridusleksikon“.

Ekskursioon koos Igor Volke ja tema tütretütre Ingeriga.

Aruandlus- ja valimiskoosolek.
Tallinna Linnateatris „Skangpoomijad“ või Seasaare Näitemängu Seltsi näitemäng
„Helin ja valu, mäng ja ilu“.
Kevadpäevad toimusid koostöös Eesti Kirjastuste Liiduga.
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EESi sügispäevad „EES – 25. Minevik, olevik, tulevik“ (Tallinn, Loomemaja,
7.– 8. november 2014)
EESi toimetised VII "Tervikteoste käsitlemine põhikoolis".
Kogumik sisaldab ulatuslikumate teoste tervikkäsitlusi põhikooli tarbeks. Lähtutud
on lugejakeskse kirjandusõpetuse printsiibist. Käsitlused on koostatud eeldusega, et
õpilastel oleks teos läbi loetud. Taotluslik on, et tervikteose käsitlemine ise oleks
samuti tervik: ülesanded ja arutlused on kindla eesmärgiga, omavahel seotud,
üksteist toetavad.
Traditsiooniliselt on kogumikus ühe teose uus, varasemast erinev käsitlus – näide
sellest, et kirjandusteosele võib läheneda mitmeti ja et põhikoolis ei peaks taotlema
loetud teose kõigekülgset, ammendavat ja lõplikku analüüsi.
Käsitletakse järgmisi teoseid:




Astrid Lindgreni „Röövlitütar Ronja“ 5. klassis,
Eno Raua „Kalevipoeg“ 5. või 6. klassis,
Silvia Rannamaa „Kadri“ 5. klassis.

Käsitluste autor Pille-Riin Pukk.
Koostanud-toimetanud Krista Mägi.
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Koolitusprogrammid alates 2012. aastast
„Kirjandus on elu. Mäng aitab seda mõista”
See on interaktiivne koolitus klassiõpetajatele ning II ja III kooliastme eesti keele ja
kirjanduse õpetajatele, kus on võimalus kaasata loovust, elada välja oma emotsioone, mitmekesistada õppemeetodeid. Koolituse eesmärgiks on anda ideid, kuidas teha koolitunnid põnevamaks ja mängulisemaks ning muuta kirjandus kergemini vastuvõetavaks. Koolitusel kasutatavad meetodid on paaristöö, rühmatöö,
frontaalne vestlus, ringimeetod. Pärast koolitust on õpetaja tööriistakohvris mõned
töölehed ja kindlasti hulgaliselt uusi ideid, millega otse tundi minna.
Koolitaja Epp Priimägi.
24. oktoobril 2012 Tartus, 30. aprillil 2013 Tallinnas Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumis ja Pärnus.
„Keele kiirabi“
Selle koolituse sihtgrupiks on asutused, kes on huvitatud oma töötajate keeleteadmiste parandamisest. Tegemist on lühikoolitusega, kus EESi õpetaja püüab töömaterjali koostamisel arvestada firma spetsiifika ja soovidega. Koolitus toimub kutsuja
ruumides. Hind kokkuleppel.
Koolitaja Kaja Sarapuu
Domus Kinnisvaras juulis 2013.
Loovtööde juhendamise kursus Raplas
Koolitajad Ülle Mäekivi ja Ingrid Oksaar
„Muutuv keelenorm. Õpetajate emakeeletund”
Koolitaja Krista Mägi
29. oktoobril 2012 Väätsal.
„Lugemisoskus – õppimise eesmärk ja vahend”
Koolitaja Krista Mägi
17. märtsil 2014 Vastseliinas.
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Lisaks seltsi korraldatud koolitustele on seltsi liikmed olnud koolitajad teistes koolitusfirmades.
Ehkki seltsi juhatus on visalt püüdnud korraldada ka koolitusi, on jaksu jäänud väheks, sest pole koolitusjuhti, kes selle valdkonnaga eraldi tegeleks. Koolituse korraldamine nõuab järjepidevat tööd, koolituste temaatikaga tegelemist, reklaami- ja
teavitustööd, mida põhitöö kõrvalt õpetajana on keeruline teha.
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Riigieksami töörühm
26. augustil 2013 asutati Tallinnas EESi riigieksami töörühm.
Töörühma ülesandeks on tutvuda gümnaasiumi eesti keele riigieksami sooritamise
senise praktikaga ja kujundada parim riigieksamiks õppimise, õpetamise ning selle
nõustamise metoodika. Esmalt tegeldakse lugemisülesande analüüsimisega.
Töörühma juhib Piret Järvela.
Töörühma liikmed:
Harjumaa - Indrek Birkan, Ave Oja, Piret Uulma
Virumaa - Liivi Heinla, Ene Kurme
Võrumaa - Raili Leesalu, Annela Tohv
Raplamaa - Maarika Lips, Ülle Mäekivi, Sirje Nootre, Tiit Kessel
Viljandimaa - Erika Rummel
Tartumaa - Külliki Kask
Saaremaa - Merle Rekaya
Tallinn - Piret Järvela, Anu Kell, Ave Teder
Töörühma iseloomustavad






sujuv toimimine ja koostöö ettevalmistusperioodil septembrist 2013
jaanuarini 2014,
rühma liikmete vaimse vara koondamine ühtseks koolitusmaterjaliks,
usaldusväärsus ja kvaliteedi garantii,
kiitev tagasiside koolitustelt,
seltsi põhikirjaliste eesmärkide täitmine.

Koolitused toimusid Tallinna õpetajatele 22. jaanuaril ja 5. veebruaril, Lääne-Virumaa õpetajatele 31. jaanuaril Rakveres, Põlva-, Võru-, Valgamaa õpetajatele 10.
jaanuaril, Viljandi õpetajatele 3. jaanuaril, Harjumaa õpetajatele 13. veebruaril
Tallinnas, Raplamaa õpetajatele 11. veebruaril Raplas, Lääne- ja Hiiumaa õpetajatele 4. märtsil Haapsalus.
EES tänab Innovet ja HTMi meeldiva koostöö eest riigieksamikoolituste ettevalmistamisel ning koolitustele tulnud õpetajaid usalduse eest!
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Toetuskirjad, avaldused
2012
EES toetab Eesti Kirjastuste Liidu algatatud avaldust eestikeelse kirjasõna kaitseks
ja jagab muret Eesti laste lugemisharjumuse taandumise kohta.
Oleme mures meie rahvuse ja keele tuleviku pärast. Eestis on palju lapsi ja kooliõpilasi, kelle vanematel ei jätku raha isegi toidu jaoks, rääkimata raamatute ostmisest, ja mida suurem on käibemaks, seda vähem on raamatuid meie kodudes. Raamatukogu on väga tihti ainuke võimalus kultuuri- ja lugemishuvilistele lastele ning
noortele ja seda võimalust ei tohi kitsendada, seda peab laiendama. Meie keele ja
kultuuri jaoks ei tohi kaduma minna mitte ükski laps ainult sellepärast, et tal ei ole
võimalik lugeda raamatuid!
EESi juhatus

2013
EESi seisukoht riigieksami rahuldavalt sooritamise künnise kohta.
Haridus- ja Teadusministeerium
Riigikogu kultuurikomisjon

28.01.2013

Seoses üleminekuga uuele riigieksamite süsteemile 2014. aasta kevadel on gümnaasiumilõpetajal kohustus sooritada 3 riigieksamit: matemaatikast, eesti keelest ja
võõrkeelest (PGS §31, lg 6). PGS § 31 lg 5 sätestab, et riigieksam on sooritatud
rahuldavalt, kui saavutatud on vähemalt 50 protsenti maksimaalsest tulemusest.
Eesti Emakeeleõpetajate Selts on seisukohal, et eksamikünnise tõstmine 20%-lt
50%-le on ennatlik. 2012. aasta eesti keele riigieksamitulemused näitasid, et 22%
tulemustest jäi alla 50%. Alla 20% sooritas eksami 0,3%. Kas meie ühiskond on
valmis selleks, et viiendik õpilastest eksamit ei soorita? Kindlasti mitte.
Eesti keele eksam koosneb tekstiloomeülesandest e kirjandist ja lugemisülesandest.
Selleks et eksamit teha lihtsamaks, on 2 võimalust: suurendada lubatud vigade
hulka kirjandis ja lugemisülesannete jaoks leida lihtsamad tekstid, mis tagaksid
maksimaalse soorituse lähedase tulemuse. Kumbki võimalus ei toeta eksami eesmärki: aidata kaasa õpilaste parema emakeeleoskuse kujunemisele. Uus eesti keele
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eksami vorm võeti kasutusele aastal 2012, mistõttu hindamisjuhendite muutmine
aastal 2014 tooks järjekordselt kaasa asjatut segadust ja ümberharjumise vajaduse.
Korraldanud EESi liikmete hulgas küsitluse, missugune peaks olema rahuldavalt
sooritatud eksami tulemus, oli 96% vastajatest seda meelt, et tuleks säilitada senine
20% künnis.
Teeme ettepaneku sõnastada PGS § 31 lg 5 järgmiselt: Riigieksam on sooritatud
rahuldavalt, kui saavutatud on vähemalt 20 protsenti maksimaalsest tulemusest.
EESi juhatuse nimel
Aime Klandorf
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi avalik kiri Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumile
Köögikeel või kõigi keel?
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi avalik kiri Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumile
1897. aastal kirjutas Anna Haava:
Köögis seisab — ootab, ootab
meie armas emakeel...
Täna on eesti keel köögistki välja surutud ning ootab esikus: kas saab veel varju alla
jääda või peab hoopis lageda taeva alla minema… Keel on aga kultuuri kandja. Kui
eesti keel kaotab oma tähtsuse ja eelisseisundi, lakkab olemast Eesti kui rahvusriik.
Ühiskonnas on arutletud selle üle, et noorte eestlaste emakeeleoskus on üsna
kehvaks jäänud, ning arvatud, et ehk jäetakse koolis midagi tegemata. Vastutus on
suuresti ainult eesti keele õpetajate õlul. Emakeeleõpetajate arv aga väheneb.
Tõsine mure on see, et üha vähem noori astub ülikoolidesse eesti keele kui emakeele õpetajaks õppima, 2013. aasta sügisel oli neid vaid mõni.
Põhikooli riiklik õppekava ütleb: „Eesti keelel kui emakeelel ja hariduskeelel on
õppekavas eriline koht: eesti keele oskus on nii õppekava omandamise alus kui ka
eesmärk.”
Gümnaasiumi riiklik õppekava kordab mõtet: „Eesti keel on ühtaegu kooli õppekeel
ja keskne õppeaine.”
Soovime, et riik kohtleks eesti keele õpetajaid vastavalt töö iseloomule, töökoormusele ja vastutuskoormale.
Õpetame kahte suure mahu ja kaaluga ainet: eesti keelt ja kirjandust. Kõik see,
mida teeme, ei mahu ligilähedaseltki meie tööaja piiresse.
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Lahendusena näeme mitut võimalust.





35-tunnise üldtööaja sees ei ole rohkem kui 16 klassitundi.
Eesti keelt nagu võõrkeeligi õpetatakse rühmades – paljude õpilaste jaoks
ongi eesti keel juba peaaegu nagu võõrkeel.
Eesti keele tundide arvu kõigis kooliastmetes suurendatakse.
Koostatakse uuele õppekavale vastavad korralikud õpikud.

Eesti riik peab eesti keele õpetamist jõulisemalt toetama.
Meie õpetajad teevad oma tööd missioonitundega. Sellele aga lootma jääda ei saa.
Tahame ennast tunda väärikalt, anda emakeele, kultuuri ja rahvuse väärtust edasi
õpilastele ning leida seda tehes oma riigilt tuge. Pelgalt pateetilistest sõnadest ja
emakeele ilu kiitmisest on väheks jäänud, hoopis vähe on sellest neile noortele, kes
mõtlevad, kas hakata õpetajaks või mitte.
Eesti keelt ei tohi väärtustada koolis raha ümberjagamise kaudu, millegi muu arvelt.
Eesti keele õpetamine on väärt rida riigieelarves ja haridusministeeriumi palgamaatriksis. Eesti keele tähtsus, nagu ta on kirjas Eesti Vabariigi põhiseaduses ja
riiklikus õppekavas, olgu tagatud reaalselt, mitte emotsionaalselt. Eesti riigi, eesti
keele, meie kultuuri tugevus ja säilimine tuleb kindlustada muude probleemide
üleselt ning sellesama riigi toel.
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi juhatuse mõtted pani kirja Anu Petermann,
EESi juhatuse liige, Audentese Erakooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja.
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Veel töid ja tegemisi
Koostöö HTMiga toimus mitmes tavapärases valdkonnas, aga lisandus ka
uusi

Olümpiaadide korraldamine.

Keeletegu. Seltsilt oodatakse ettepanekuid kandidaatideks.
Keeletegu 2012 esitas selts käsiraamatu „Keelemeel“ koostamise (Ivika
Hein, Piibe Leiger, Krista Mägi, Tiiu Puik) ning metoodilise kogumiku
„Keelemängud“ koostamise (Tiiu Puik).


2013.–2014. aastal on ilmumas 3 raamatut:
„Eesti keele allkeeled“, „Veelinnu rahvad“, „Eestlus ja eesti keel“.











Riigieksam. Kohtumine eksamikeskuse spetsialistidega 18. jaanuaril 2013.
Eesti keele arengukava 2011–2017. 2013. aasta lõpuks esitas HTM ülevaate elluviimisest valitsusele. Lk 35–38 seire selle kohta, mis puudutab
eestikeelset üldharidust. Kokkusaamine sel teemal 6. veebruaril Tallinnas
HTMis.
Eestluse raamatu retsenseerimine.
Keeleteo konkursi lõpuürituse korraldamises osalemine ja hääletamise
reklaamimine.
Tuuma-võistluse reklaamimine.
Eesti keele arengukava elluviimine.
Eesti keele sügiskonverentside kaaskorraldamine.
Ainekavade korrigeerimine 2012–2014.

Koostöö Eesti Õpetajate Liiduga
EÕLi ettepanekul osalesid seltsi liikmed eesti keele uue ainekava koolis rakendumise analüüsimisel novembris 2012 (Aime Klandorf, Maarika Lips). Kirjanduse uue
ainekava rakendumist analüüsisid Ülle Mäekivi ja Koidula Takk.
Liitumine EÕLiga on olnud päevakorral mitmel korral. Mõtlemapanev on olnud
küsimus, mida selts võidab, olles Eesti Õpetajate Liidu liige. Küsimusi on tekitanud
ka põhikirja puudumine liidu kodulehel ning liikmemaksuga kaasnev koormus seltsi
eelarvele.

Seltsiga koostöös korraldatud õpilasvõistlused ja üritused

IX „Hansenist Tammsaareni“ võistulugemine 2012.

X „Hansenist Tammsaareni“ võistulugemine 2013.

Kirjandusraal 2012: võrrelda kahe autori tegelaste suhet teiste tegelastega ning ümbritseva maailmaga, võttes aluseks kummaltki autorilt ühe
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teose (PK), võrrelda armastuse või ajaloo käsitlust kahe autori teoste
põhjal, võttes aluseks kummaltki autorilt ühe teose (G).
Kirjandusraal 2013: võrrelda kahe kirjaniku vähemalt üht teost, tuues
kummastki välja peamised teemad ja iseloomulikud probleemid, ning
analüüsida põhjalikumalt teismeea rõõme ja muresid (PK), võrrelda ühiskonna ja inimese suhteid kahe autori teoste põhjal, võttes aluseks kummaltki autorilt ühe teose (G).
10. arvustuste võistlus „Ulakass“ 2012.
11. arvustuste võistlus „Ulakass“ 2013.
Sõnavigurite võistlus (HTM) 2013.
Miina Härma nimeline esseevõistlus (Eesti Naisüliõpilaste Selts).
Kirjandi- ja esseevõistlus „Minu elu kutse“ (Innove ja HTM).
Lõuna-Eesti noorte keelelaager 6.–7. novembril 2013 Vastseliinas (Kristi
Pettai, Mirli Isak, Raili Leesalu, Ester Allas) – Keeletegu 2013 rahvaauhind.

HTM on toetanud emakeeleolümpiaadi piirkondlike voorude korraldamist
Osalejate arvu järgi oli võimalik piirkondadele jagada 312–630 eurot.


Emakeeleolümpiaad 2012.
Olümpiaad toimus kõikides maakondades 20.01.2012, osales 1649

õpilast.


Emakeeleolümpiaad 2013.
Olümpiaad toimus kõikides maakondades 9.02.2013, osales 1499 õpilast.

Arvamuse avaldamised ja seisukohavõtud

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi seisukohad õpetaja ametikoha
ümberkorraldamise kava kohta. (31.03.2012).

Osalemine Eesti Keelenõukogu koosolekul, mille tulemusena valmisid
„Eesti keelenõukogu ettepanekud eesti keele arendamiseks eestikeelses
üldhariduskoolis“ 15.11.2012.

30.11.2012 pöördumine loovtööde ja uurimistööde juhendamisest.

15.01.2013 avaldus eestikeelse kirjasõna kaitseks (Eesti Kirjastuste Liit,
Eesti Kirjanike Liit, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, Eesti Emakeeleõpetajate Selts).

EESi seisukoht riigieksami rahuldavalt sooritamise künnise kohta
28. jaanuaril 2013, samal teemal kohtumine HTMis Ain Tõnissoniga veebruaris.

Emakeele olümpiaadi piirkondlike voorude toimumine laupäeval
22.09.2013.
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Seisukoht keele ja kirjanduse valdkonnakava tööversiooni kohta
18.11.2013.
EESi avalik kiri „Köögikeel või kõigi keel?” haridus- ja teadusministrile
3.12.2013. Õpetajate Lehes (Anu Petermann).

Ajakirjanduses esinemine

EESi liikmete artiklid Õpetajate Lehe eesti keele ja kirjanduse ainelehes
10.02.2012:
o Kaja Sarapuu. EES naudib õppimist ja õpetamist.
o Aime Klandorf. Olümpiaadiülesanded tekitasid vastakaid arvamusi.
o Edward Kess. Vahet pole, kummast otsast... Või siiski?

Edward Kess: Õpetajale antakse vähe, aga oodatakse palju. Delfi,
7.03.2012.

Edward Kess: Eesti keel ei ole koll- ega lollkeel. Delfi, 14.03.2012.

Pedagoog: õpilasi huvitab hinne, mitte vigadest õppimine. 15.03.2012.
Kaja Sarapuu.

Emakeeleõpetajad: Eestis ei jäeta lugemisoskuse arendamisel ühtki last
kõrvale. Postimees, 7.09.2012.

Eesti õpilaste lugemisoskusest ERRi portaalile. 12.09.2012.

Sirbis vastamine küsimustele teise emakeelega lastele eesti keele
õpetamisest ja eesti keele õpetuse integreerimisest võõrkeeleõpetusega.
12.2012.

Võsajänkidest ja anglitsismide jõust. Postimees, 16.02.2013.

Rahvuskultuuriliselt olulised teosed on nüüdsest e-raamatuna tasuta
kättesaadavad. Kultuuriministeeriumile arvamus. 3.10.2013.

Moskvasse õppekirjandust ostma! ÕpL, 4.10.2013. Kaja Sarapuu.

Kooliõpilaste seas süveneb funktsionaalne kirjaoskamatus. ERRi uudised,
3.11.2013.

EESi kommentaar PISAle. Postimees, 5.12.2013. Krista Mägi.

Kokku- ja lahkukirjutamine. Edward Kess. „Keelesäuts“, 11.03.2014.

Suur ja väike algustäht. Edward Kess. „Keelesäuts“, 12.03.2014.

Koma kasutamine liitlausetes. Edward Kess. „Keelesäuts“, 13.03.2014.

Sõnad, mille kirjapildis sageli eksitakse. Edward Kess. „Keelesäuts“,
14.03.2014.
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Seltsi esindamine

Väärtusarenduse nõukogus Krista Mägi.

Üleriigilise atesteerimiskomisjoni juures olid hindajateks kuni detsembrini
2013 Hille Alver ja Aime Klandorf.

Kutsekojas Kaja Sarapuu.

Kas ilukirjanduse lugemisest loobumine pole mitte liiga suur ja ohtlik
eksperiment? Osalemine Teadlaste Öö kohvikus A. H. Tammsaare muuseumis 27.09.2013.

Seminaril „Eesti keel eestikeelses üldhariduskoolis“ ja paneeldiskussioonis
Põltsamaal 8.11.2012 osales EESi esindajana Aime Klandorf.

EESi esindajad retsenseerisid gümnaasiumi lisaõpikut „Eesti keele allkeeled“ proovivarianti. Autorid Tiit Hennoste ja Karl Pajusalu.
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„Kirjandustund kirjanikuga“ toetatud projektid
KIRJANIKU KIRJANDUSTUND, 01.01–30.05.2010
Projekti eesmärk: lähendada koolinoori tänapäeva eesti kirjandusele ja võimaldada
kirjanikel oma lugejat tundma õppida.
Kesksed sündmused: kirjanike kohtumised õpilastega.
Projektijuhid Piibe Leiger, Ivika Hein.
Pilootprojekt õigustas ennast, paljudes koolides toimusid põnevad kohtumised.
Kahjuks pole koolide nimekiri säilinud.
Toetaja Eesti Kultuurkapital – 58 750.

KIRJANDUSTUND KIRJANIKUGA, 01.01–31.05.2011
Projekti "Kirjandustund kirjanikuga" raames toimunud tunnid:



















Nõo Reaalgümnaasium – Kristiina Ehin
Ülenurme Gümnaasium – Kristiina Ehin
Jõhvi Gümnaasium – Maria Lee Liivak
Tabasalu Gümnaasium – Leo Kunnas
Juuru Gümnaasium – Contra
Viljandi Jakobsoni Gümnasium – Leo Kunnas
Lähte Gümnaasium – Contra
Keila Kool – Wimberg
Viljandi Maagümnaasium – Kristiina Ehin
Antsla Gümnaasium – Contra
Kuressaare Gümnaasium – Aidi Vallik
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium – Aidi Vallik
Saue Gümnaasium – Aidi Vallik
Kärdla Ühisgümnaasium – Ivar Soopan
Risti Põhikool – Jürgen Rooste
Paide Ühisgümnaasium – Jürgen Rooste
Vändra Gümnaasium – Jaanus Vaiksoo
Kunda Gümnaasium – Jaanus Vaiksoo

Suur tänu kirjanikele, eriti Leo Kunnasele projekti toetamise eest. Projektijuhid Tiia
Tondi ja Ivi Eiche Nõmme Gümnaasiumist ning Anu Kell ja Inga Laidna GAGist.
Eesti Kultuurkapital – 1917.35 eurot.
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KIRJANDUSTUND KIRJANIKUGA, 1.03–31.12.2012
Projektijuht Tiia Tondi.
Projekti "Kirjandustund kirjanikuga" raames toimunud tunnid:




















Tallinna Lilleküla Gümnaasium – Indrek Hargla
Tallinna Nõmme Gümnaasium – Kristiina Ehin
Haanja-Ruusmäe Põhikool – Indrek Hargla
Haapsalu Gümnaasium – Kristiina Ehin
Kuressaare Gümnaasium – Aidi Vallik
Vändra Gümnaasium – Mika Keränen
Nõmme Erakool – Wimberg
Tallinna Pelgulinna Gümnaasium – Kristiina Ehin
Gustav Adolfi Gümnaasium – Aidi Vallik
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium – Kristiina Ehin
Kivi-Vigala Põhikool – Ivar Soopan
Tallinna Mustamäe Gümnaasium – Contra
Viimsi Keskkool – Indrek Hargla
Rapla Vesiroosi Gümnaasium – Aidi Vallik
Tartu Kivilinna Gümnaasium – Kristiina Ehin
Tallinna 21. Kool – Indrek Hargla
Kehra Gümnaasium – Wimberg
Lagedi Põhikool – Aidi Vallik
Kadrina Keskkool – Indrek Hargla

Suur tänu kirjanikele projekti teostumise eest ning projekti läbiviijatele Tiia Tondile
Nõmme Gümnaasiumist, Inga Laidnale Gustav Adolfi Gümnaasiumist ja Kaja Sarapuule.
Toetaja Kultuuriministeerium – 2500 eurot.

KIRJANDUSTUND KIRJANIKUGA, 1.03–31.12.2013
Projektijuht Epp Priimägi
Projekti "Kirjandustund kirjanikuga" raames toimunud tunnid:







Nissi Põhikool – Andrus Kivirähk
Lilleküla Gümnaasium – Ketlin Rauk
Põlva Ühisgümnaasium – Merle Jääger
Vastseliina Gümnaasium – Birk Rohelend, Urmas Vadi
Kiili Gümnaasium – Sass Henno
Tallinna 21. Kool – Doris Kareva
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Tallinna Reaalkool – Tõnu Õnnepalu
Viljandi gümnaasium – Jürgen Rooste
Abja Gümnaasium – Jürgen Rooste
Vändra Gümnaasium – Jürgen Rooste
Saue Gümnaasium – Contra
Vana-Vigala TTK – Contra
Ahja Kool – Contra
Paide Gümnaasium – Aidi Vallik
Viljandi Jakobsoni kool – Ilmar Tomusk
Albu Põhikool – Mika Keränen
Märjamaa Gümnaasium – Indrek Hargla
Mustamäe Gümnaasium – Kairi Look
Oru Põhikool – Aidi Vallik
Kose Gümnaasium – Aidi Vallik
Nõmme Erakool – Reeli Reinaus
Raeküla kool – Reeli Reinaus
Läänemaa Ühisgümnaasium – Mehis Heinsaar
Nõo Reaalkool – Jim Ashilevi

Toetaja Kultuuriministeerium – 4440 eurot.
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Mida olen saanud seltsilt ja mida olen püüdnud
anda
Maila Jürgenson,
nüüd Tartu Raatuse Kooli õpetaja

Mida olen saanud seltsilt
1. Teiste kogemused, küünarnukitunne, et pole üksi oma muredega.
2. Uued teadmised.
3. Draamaõpetusalased teadmised (juhendan näiteringi).
4. Projekti "Kirjanik kooli" abil said minu erivajadusega õpilased kohtuda Leelo
Tunglaga.
5. Et koolitused on toimunud Eesti eri kohtades, siis tutvuda sellistega, kuhu muidu
poleks sattunud.
6. Teatrikülastused ja kohtumised näitlejate ja lavastajatega. Eriti meelde jäänud
Ugalas nähtud „Ukuaru“ ja hilisem vestlus Carita Vaikjärve ja Meelis Rämmeldiga.
7. Emotsioonid: vene romansside kuulamine Kukruse polaarmõisas jt.
8. Võimalus kaasa rääkida ja arvamust avaldada olulistes küsimustes, kuigi mõnikord tulemusteta (riigeksamikirjand).
Mida olen püüdnud anda
1. Muukeelsete õpetamine (olin ajast ees, sest õpetasin teistest rahvustest lapsi
juba siis, kui teised sellest suurt midagi veel kuulnud polnud).
2. Erivajadustega õpilaste riigieksamite eritingimused. (Kuna töötasin peaaegu 20
aastat Tartu Emajõe Koolis ja olin ka üks teiste Eesti koolide nägemispuudeliste
õpilaste ja nende õpetajate nõustajatest, püüdsin infot levitada meie seltsi sügis- ja
kevadpäevadel. Olen üks eritingimuste väljatöötajatest.)
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OLEVIK
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Et luuletus ellu ärkaks. Märkmeid kevadkooliks
Doris Kareva
Luule algus ulatub iidsetesse aegadesse; laul ja
luule on inimest saatnud nii lustis kui leinas,
hällilauludest matuserituaalideni. Et rütmilist teksti
on kergem meelde jätta, siis just värsivormis on
paljudes kultuurides talletatud ajalugu ja
õpetussõnu. Need on võimsa mõjujõuga siiani.
Kuidas aga orienteeruda tänapäeva tekstide
külluses, kus iga päev ilmub rohkem raamatuid, kui
keegi lugeda jõuab? Kus küsimusele „Mis on
luule?“ on samapalju vastuseid kui vastajaid?
Ma ei tea, kuigi olen kaua selle üle mõelnud. Võin
rääkida vaid sellest, kuidas see mulle tundub.
Luulel võib, aga ei pruugi olla otstarvet. Luule ei
pea lohutama või lõbustama, olema harras, õige
või õpetlik. Ega pruugi ka originaalitseda, vigurdada või provotseerida, rakendada
mistahes jõuvõtteid enesekehtestamiseks.
Ma ei oska ehk päriselt seletada, mis on elekter, aga kui särtsu saan, tunnen ta ära
küll. Nõnda ka luule puhul. Nii mõnigi luuletus, kus kõik on paigas, kõik vastab kaanonitele, sarnaneb mitmelt omaduselt kõrgpoeesiaga, ei mõju ometi alati luule,
vaid osavalt valmistatud valerahana. Ja samas võib mõni juhuslik, isegi inimlikult
konarlik rida anda järsku tähenduse millelegi, mida enne oled vaid ähmaselt adunud.
Luule suurim vaenlane pole mitte pühadusi pilkav lorilaul, vaid hoopis luulelisus,
see variser, kes temana esinedes teeb kõige suuremat kahju.
Luulelisuses ei leidu luulele omast loomulikku harmooniapüüdu, otstarbekuse ilu,
vaid püüdlikku ilutsemist. Luulelisus on võõrastütar, kes tõttab ahnelt saama sama,
mis vaeslapsest luulele iseenesest heldelt osaks on langenud. Aga kui ta ka end
loori mähituna valskuse läbi sellega, kes luulele kosja tulnud, laulatada laseb, siis
looride langedes selgub ometi kohe, kellega on tegemist. Ehk nagu iidne tarkus
selle kokku on võtnud: tõde tõuseb, vale vaob.
Mis on luuletuse tähendus? Ehk nagu kirjandustunnis teinekord küsitakse: mida on
luuletaja tahtnud selle tekstiga öelda?
Kord palus Lepo Sumera mul kirjutada kammerkoorile ja orkestrile tekst, milles
puuduks tähendus, nii et ta saaks sellega vabalt mängida, suvalisi ühendusi ja ümbertõsteid moodustada. Väljakutse oli ahvatlev ja alles selle kallale asudes mõistsin,
kui keeruline, peaaegu võimatu on luua teksti, milles puuduks tähendus. Inimese,
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mitte arvutiprogrammi jaoks mõistagi. Igal juhul oli see väga põnev kogemus, mille
tulemusena sündinud „Concerto strumenti e voce“ on võrdlemisi arusaadav ka ilma
eesti keelt oskamata.
CONCERTO STRUMENTI E VOCE
Andromeda, mandragora,
rododendron, mandala,
undruk, undruk, Kassiopeia,
Kristiaania,
mania grandiosa, rosa mundi,
gloria!
loorber, loorber, koriander,
oregano, oleander,
Romeo ja Julia,
androgüün ja salamander Aleksandria.
Sirius, viiul, vioola, tequila,
Aiolos, Niilus, iood, iood,
Oibibio, Iphigeneia,
Louis!
Kriit, igrek, kriteerium, kärakas, krõks,
katekismus katki, karkääks!
Karakul, curriculum vitae,
kuradi kurat Klara kinkis Karlile klarneti, Karl!
Karl varastas Klara korallid,
küll küll kiriküüt!
Untsantsakas, netsuke, mats mis mats, müts,
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metseen - mis seen? Miss Universum mis siis? Striptiis? Repriis?
Tantra, mantra, yantra.
Tantra, mantra, yantra.
Mater, mater dolorosa,
hosianna, roosamanna,
krutsifix, Asterix,
aksakall, paralleel- Ariel,
eel-eel-eel-eleuterokokk!
Jokkmokk.
Vintväät, Viruvärav, efendi,
Udmurdi-Burundi
urjukk, burundukk,
purpur, jaspis ja pits.
Auschwitz.
Andaluusia lits.
Adenoid, asteroid, oikumeeni hüpnoid,
Dalai-Lloyd, Ulaluum,
unelumm, lumerumm, jumalumm,
tumm, tumm, tumm
trumm.
On neid, kelle jaoks luule koosneb tunnetest – ja neid, kelle jaoks ta koosneb sõnadest. Mõlemad on vajalikud nagu vaibakudumisel lõim ja koelõng. Aga et vaip lendu
tõuseks, luuletus ellu ärkaks, peab selle kerges õhulises koes sisalduma veel miski –
äraseletamata tühjus, avarruumi kumisev vaikus, milles meeled tahtmatult
teravduvad.
Lobisemisel pole siin kohta; kõik sõkalsõnad kaovad kahisedes läbi võrguaukude
tühjusse. Jääb luule luisatud vaikus, haljas tera, mis ulatub südameni.
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Kaanon: kuidas lammutada võimuakti?
Jürgen Rooste
Põnevaimad
asjad
sünnivad
vigadestviperustest-väärastustest sageli. Üks mu
lemmikkirjandusuurija, hää inimene Piret Viires
poetas kogemata loengus, küll noorematele
filoloogidele seletades, et kirjanduskaanon on
kogum kõige kvaliteetsemaid, olulisemaid
kirjandustekste. Ja see on ses mõttes tõsi, et nii
sellest mõeldakse. Aga see on tõsi ainult
senikaua, kui me ei mõtle väljaspool kasti, see
on mõeldav enne mitteeukleidilist geomeetriat,
see on võimalik enne erirelatiivsusteooriat, see
töötab, kuni me ei läe asjaga süvitsi.
Kaanonisse muidugi ei saa kuuluda kvaliteetsem
osa kirjandusest, saati siis olulisem, sest olulisus
on üldse koletult suhteline ja ebastabiilne.
Kvaliteet aga… kes on kirjanduse kvaliteedikomisjoni liikmed ja tunnustet
spetsialistid? Siin, Eestis, kus pole ÜHTEGI professionaalset kirjanduskriitikut? Noh,
sääl ligi on liikunud ehk Jan Kaus, Jaanus Adamson (ta enam ei avalda tekste),
Mihkel Kunnus üritab sinna pürgida, Peeter Helme teeb palju tööd, muidugi
ajalehtede palgal olevad toimetajad, aga nende ülesanne on sageli pigem see loo
kirjutaja ja lähenemisnurk leida, mitte ise kriitik olla… Siis veel Maire Liivamets, kes
aastaid raamatukoguinimeste jaoks teinud tutvustusi uudiskirjandusest. Aga ikkagi
– professionaalne kirjanduskriitik ei elaks Eestis ära, tal pole rolli, ta peab saama
oma sissetuleku mujalt ja siis ikkagi n-ö kirgliku huvilisena kirjutama.
Ühesõnaga: kirjanduse kvaliteet on kahtlane asi, see sõltub nii paljudest teguritest.
Näiteks väga profilt ja teadlikult hoolega läbi kirjutet asjad – nagu mõned Indrek
Hirve luuletused või Kiviräha romaanid/näidendid – on väga „kvaliteetselt“
kirjutatud, aga mulle veidi igavad, sest mu kvaliteedi esimene mõõdupuu on tuli,
eneseohverdus, see, kui kunstnik end kogunisti mängu paneb, sest vähemaga,
kiretult-professionaalselt-hästi tehtud asi lihtsalt pole seda väärt, see on peaaegu
nagu kultuuritoode, mitte kunstiteos. Ja ma nüüd ei mõtle Hirve ja Kivirähka
siinkohal, nende mõneski tekstis on leek kõrgel, lihtsalt nood ei pruugi olla
üldtunnustet, kanoonilised ja rahvalikult lugemisvarasse arvatud tekstid.
Kaanon on igal juhul võimuakt, (enese)kehtestamine. Kaanon luuakse mingi põhimõtte, ilmavaate tsementeerimiseks, teatava vundamendina väärtustemaailmale.
Kes teevad kaanoni, kelle võimuakt see on? Juba keerulisem küsimus, sest inimühiskond ei toimi nii, et hierarhiad on lõplikud, meil on nii palju vastakaid
mehhanisme. Me võime uskuda, et Obama ja Putin või naftakraanide hoidjad või
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üleilmsete salasektide liidrid kannavadki võimu, aga neil puudub vähimgi võimalus
mõjutada erakmunka või elust loobund asotsiaali või üksikut väitsaga amatsooni
kesk metsi või… Ühesõnaga, võim võib olla peidus ka mingis vaimses vabaduses, et
mitte keegi teine ei otsusta mu asju.
Muidugi, need, keda võimuiha haigusena painab, on veendunud, et nt peaministritool või arvetel lösutav miljard või oskus ühe löögiga teine inimene tappa
ongi ülim evolutsiooniline tipp…
Ma tahaks vaadata veidi kitsamalt, sest tegelikult kõneleme me ju Eesti kirjandusest. See mõte, kaanoni- ja võimumõte, tärkas mus, kui lugesin kõrvuti kaht enamvähem samal ajal ja sama kirjastuse (Jumalikud Ilmutused) alt ilmunud kirjandusesseistika kogumikku. Jan Kausi „Elu ja kirjandus“ ning Mihkel Kunnuse „Minu
eugeenika saladus“.
Kaus seab endale ülesandeks alati uurida toda teksti, mis ees, ta on mingis mõttes
klassikaline „uuskriitik“, ta püüab leida tekstisisest „tõde“, seda maailma, mis
kehtib kirjandusteose ruumis. Uurib ja hindab selle maailma loomist.
Aga Kunnus? Ta on ehk mingis mõttes uus Hennoste või Veidemann. Või Aavik. Tal
on idee, eetos, tal on eelhäälestus, ootus. Tal on Prokrustese säng kirjandusele.
Selle sängi lauad on muidugi löödud Dostojevskist ja Tammsaarest. Aga heidab ta
sellele – kas parajaksvenitamiseks või -lõikamiseks, ja jumal teab, et keegi pole
õige! – ikka peaasjalikult noori luuletavaid tüdrukuid. Mitte me aja suuri prosaiste.
Aga asi polegi selles, asi on vaatamisviisis. Kunnus tegeleb meelega ja teadlikult
kaanoni kujundamise ja piiritlemisega, teda huvitab võim, see võimuakt on tas
sisimas pulbitsev läte, ta tahab meile öelda, milline ja kuidas on hää kirjandus, kus
on see koht, kust teda otsida. Kaus aga otsib, leiab – eks ole talgi sisimad standardid
ja ootused ja eelarvamused, mis domineerivad, aga ta ei alusta teadlikult neist –
kirjandusest eneses.
Kirjanduslugu koosneb, eks, Koidulast-Tuglasest-Underist-Krossist-Viidingust-Karevast jne. Aga miks? Sest nii me jagame seda põlvest-põlve. Hää näide on Oskar
Lutsu muutumine: algselt kirjutas ta oma Palamuse-lood ju ikka pigem täiskasvanud
lugejale, muidugi, lapslugeja võis ka selle ette võtta. Nõukogude ajal degradeeriti
„Kevade“ kogunisti laste- ja koolikirjanduseks, noh, mida suured ka armastasid.
Praegu on ta muutunud koolilastele mingiks kummaliseks antropoloogiliseks materjaliks, uuesti n-ö suurteraamatuks. Ja üks kirjanduslugu unustas Lutsu sootuks
välja…
Vanapagan, Suumani Sass, Toomas Liiv, Mülleri Sass, miks mitte ka Jaan Oks…
nendega on keerulisem, nad ei jõua kergesti õpikutesse, neid on hulkade asemel
lugenud põnevusega paljud kirjanikud, nende kaanonisse kuulumine on mingi teistsugune, sisim võimuakt, veidi säärane mässumeelne, eraklik olemine. Aga kas on
nad kuidagi halvemad või vähem kvaliteetsed või vähem olulised kui mõned n-ö
kaanoni sisse mahtuvad autorid?
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Tegelikult on samasugune kanoniseerimise võimuakt ka igasugune kirjanduse õpetamine, me teeme seda iga päev! Me ütleme – tahtlikult või tahtmatult – lastele ja
noortele, milline ja mis on hää kirjandus, kust teda leida ja kuidas ära tunda. Selle
vastu päriselt ei saa. Õpikukoostaja töötab sellega, mis talle kätte on antud – ja
keegi kuskil koostas ka programmi, eks. Õpetajad valivad õpikuist ja programmist ja
lõpuks on see nende pilk kirjandusele, mida lapsed näevad. Aga mis tüüpi lugejad
me õpetajatena oleme? Kui palju on kausilikke ja palju kunnuslikke, kui palju avastavaid-otsivaid ja palju autoritaarseid lugejaid?
Ma kriitikuna kaklen endaga kogu aeg: ma ju ütlen iga nädal kirjanduse kohta
midagi, langetan mõnikord karmegi hinnanguid, aga mis õigus mul selleks on, mida
ma siis tean? Noh, mul ongi teatud „hästi informeeritud mulje“, see oli vist väljend,
mida Märt Väljataga kunagi kasutas, iseloomustamaks Tiit Hennoste nägemust
kaasaja kirjandusest. Hennoste on ka säärane autor, kes teeb väga julgeid üldistusi,
millele on vahel kirjandusest tegelikult raske tugimaterjali leida. Aga mu püüe on
lugeda ja leida, pea iga päev, kogu aeg, olen ma selle kirjanduse kandadel nagu
ürgne jahimees, relvadeks nood vähesed vahendid, mis mul õnnestund kokku
klopsida, teravaks nüsida. Jah, see on see viis, tuleb küsida-küsida-küsida, ja kui ikka
pole vastust, ikka pole neid variante (sest vastust ei anta), siis edasi küsida.
Programmi-, õpikukoostaja, kirjandusajaloo autor, kirjanduskriitik, emakeeleõpetaja, raamatukoguhoidja, lehetoimetaja – kõik nood on kaanoniloojad, nad
vaatavad kirjandusele võimupositsioonilt, neil on võimalus kuritarvitusteks. Nad
võivad kirjanduse kõrvale alati ehitada tolle prokrustilise masinavärgi, nad võivad
alati väita, et teavad, mis on kirjandus, kuigi see läeb vastuollu kirjanduse muutliku
põhiolemuse ja näoga.
Mis ma tahan öelda, on see, et lõpuni ei saa me usaldada iseennastki, saati siis
õpikut või programmi. Või kirjanduskriitikut, kes meile usalduslikult Tammsaarest
pajatab. Ainus viis kirjanduses kuidagi kaasa rääkida, on pidevalt ja piina-, vabandust, lustirikkalt lugeda, elada selles. Aga paljud meist jõuavad? Ses mõttes, üha
enamad meist ongi kriitikute-kogujate armul, nõnda peab meil olemas olema too
lugemisoskus, et tunneme ära lugemis- ja kirjutamisviisid, et näeme eri tüüpe
võimuakte, kausilikke ja kunnuslikke, ja teisi, oskame neil vahet teha ja lugeda nii,
et kirjandus paistaks välja ka painutava võimuakti tagant. Ma näiteks tean päris
hästi, kui kuskilt kellegi lajatavat-kriitilist artiklit loen, kas tasub pärast poodi või
raamatukokku ka raamatu järele minna. Positiivsete reaktsioonidega on raskem,
meil, eestlastel, on kange tahtmine pigem ettevaatlikult-hästi öelda, mitte riskida,
aga ka sellisest kõnepruugist aimub, mis lugeja päriselt tunneb.
Ühesõnaga: võim olgu ikka lugeja kätes, samamoodi ärgu olgu meil õpilastele
valmis vastuseid, valmis maailmu. Kirjandus ei ole säärane, ta muutub me peopesal,
me ajas, me sisimas. Iga loetud reaga.
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Kirjandus ja kujutlusvõime äratamine
Maarja Vaino
A. H. Tammsaare muusemi juht, kirjandusteadlane
Tammsaare kirjutas palju unistamisest, näiteks: “Ütle, missugused on su unistused,
ja ma ütlen, kes sa ise oled.” Tammsaare leidis, et unistused ei räägi üksi inimese
sisemisest rikkusest, vaid unistamine tähendab kõige laiemas tähenduses kultuuri
loomist.
Unistamine on tihedalt seotud kujutlusvõimega. Ühes hiljuti läbi viidud uuringust
selgus, et kujutlusvõime suudab mõjutada meie reaalsustaju – seda, mida me kuuleme või näeme. See mõjutab meie oskust reaalsust tõlgendada, sest kui me suudame näha ja kuulda ka seda, mis on millegi “taga”, on meil rohkem infot meid
ümbritseva kohta. Kui me suudame ette kujutada mingi tegevuse või otsuse tagajärgi ja mõjusid pikemas perspektiivis, oleme edukamad oma elu korraldamises.
Ning vastupidi. Mida vähem on inimestel kujutlusvõimet, seda vähem on ka ideid.
Mida vähem uusi ideid, seda igavamaks muutub maailm ja mõtlemine jääb pinnapealseks. Vaimselt vaesemas elus on vähem õnnetunnet ja oma elu mõttekuse
tajumist.
Kujutlusvõime on otseselt seotud abstraktse mõtlemisega, mis aitab mõista elus ja
ühiskonnas toimuvaid protsesse, neist oma arvamus kujundada ja neid seeläbi
mõjutada. Kui me arutleme küsimuse üle, kas 16-aastastele tuleks anda valimisõigus või mitte, siis vastus peitub just selles, kuidas me hindame noorte inimeste
võimekust abstraktselt mõelda, valimispropagandas orienteeruda ning oma valikute tagajärgi ette kujutada.
Mida vähem on inimesi, kes suudavad otsuste, tegude ja muudatuste tagajärgi ette
kujutada, seda suurem on kergesti manipuleeritav mass. Mida lihtsamini manipuleeritav on mass, seda vähem vajab ühiskond uusi ideid ja aatelist mõtlemist. Seda
enam võtab maad fantaasiavaene seisak või koguni taandarenemine.
Kujutlusvõime on oluline element meie ühiskondliku elu vereringes. Ning kuigi
sellega kaasnevad ka oma ohud (kui kujutlustel ja reaalsusel enam vahet ei tehta),
on meie suutlikkusel asju ette kujutada elu edasiviiv jõud.
Julgen arvata, et ilma kujutlusvõimeta ei osata enam ka unistada.
Mis aitab hoida unistusi ja kujutlusvõimet meie elu inspireerivas rollis? Selles töös
on kindlasti oluline osa kooli kirjandustunnil ja ilukirjanduse lugemisel. Mitmed
hiljutised teaduslikud uurimused osutavad, et ilukirjandus arendab inimese empaatia- ja kujutlusvõimet. Ja need võimed on seotud tema sotsiaalse võimekuse ehk
elus hakkamasaamisega. Juba Albert Einstein on öelnud, et kujutlusvõime on olulisem kui faktiteadmised. Ilma küsimusi püstitamata ei saa uusi avastusi teha.
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Ma siiski ei vastandaks faktiteadmisi ja kujutlusvõimet. Ilma teadmisteta ei osata ka
küsida. Kui teema kohta ei ole piisavalt infot, siis on raske esitada täpsustavaid
küsimusi. Nii on kogu kultuuriga. Selleks, et ajalugu ja kultuur oleksid huvitavad, on
vaja alusteadmisi. Teadmised muutuvad tähenduslikuks, kui nad on piisavalt süsteemsed, neid on piisavalt palju, nii et tekivad seosed ja kerkivad küsimused. See on
põhjus, miks paljas guugeldamine ei ole lahendus – kui ei oska küsimust esitada, ei
tule ka Google’ist õiget vastust.
Kultuuriliste teadmiste seostevõrk, nende tähenduslikkus ning mõtestatus on iga
ühiskonna ja rahva olemasolu üheks aluseks. Sest tähendus sünnib väärtushoiakutest ja väärtushoiakud omakorda kultuurist. Kultuur aga koosnebki nii ajas kui ka
ruumis jagatud teadmiste võrgustikest ja traditsioonidest.
See on üks põhjuseid, miks kohustuslik (nüüd küll juba soovituslik) kirjandus on
hästi oluline. N-ö kohustuslik kirjandus kujutab endast minikaanonit, milles on koos
meie kirjakultuuri essents ning oluline osa rahvuslikust identiteedist. Ta on oluline
osa just vertikaalsest võrgustikust, lüli mineviku ja tuleviku
vahel. Kui vanaemad ja lapselapsed on lugenud mingil
määral samu raamatuid, siis saame rääkida kultuurilisest
järjepidevusest. See ei tähenda mõistagi, et ainult nende
raamatutega
tuleks
piirduda.
Kahtlemata
on
kirjanduskaanon midagi, mida pidevalt üle vaadatakse ja
ka aeg-ajalt ümber kirjutatakse, aga selle olemuseks on
siiski teatud ühisosa säilitamine kõigile rahvaliikmeile. Kui
me seda ignoreerime, kui tekstid ei seo enam omavahel
põlvkondi ega isegi mitte samasse põlvkonda kuulujaid,
toimub killustumine ja süveneb kultuuriline ükskõiksus.
See omakorda soodustab paljut, mille vastu me justkui
võitleme – et noored lahkuvad Eestist või et õpetajate
tööd ei väärtustata.
Paraku tundub mulle, et arusaamine tekstilise järjepidevuse olulisusest on hakanud
nõrgenema, isegi haridusasutustes. Kuna kirjanduse lugemine ja õppimine on
nõudlik vaimse tegevuse vorm, siis eeldab see paratamatult suuremat pingutust ja
sundimist. Ajal, mil haridus liigub aina enam mängulise õppimise poole, tundub
(lugema) sundimine võib-olla isegi aegununa. Ja ometi tähendab kultuur tervikuna
enese sundimist ja piiramist. Ka heaoluühiskond ja demokraatia eeldavad pingutust
ja enesevalitsemist.
Lugegem siinkohal Tammsaaret: “Demokraatia vajab enesepiiramist, enesevalitsemist ja kohusetunnet palju suuremal määral kui autokraatia. See ongi, mis teeb
selle korra raskeks. Sest paljuke on neid inimesi, kes tahaksid iseoma ihasid ja tegusid piirata? Ei, kõik piiravad aina teisi. Ja kus on need, kes tahaksid iseend taltsutada
ja valitseda? Kõik tikuvad ummisjalu teisi taltsutama ja valitsema. Enesekohustamise asemel kohustaksid kõik hea meelega teisi. Ükski ei taha millestki loobuda,
kõik ootavad ja loodavad, et teised loobuksid. Aga asi on üsna lihtne: kui arvame, et
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oleme demokraadid, siis peame kõigepealt õppima piirama, valitsema ja kohustama
iseend, ilma selleta ei ole võimalik ükski demokraatia. Omavoli, vägivald, ülekohus,
olgu ta poliitiline, ametialaline või äriline, on autokraatiale palju omasem kui demokraatiale.”
Tammsaare viitab, et demokraatia vajab tugevat kultuuritraditsiooni. Just see annab autoriteetse põhjenduse järgida mingeid käitumismustreid, mis võimaldavad
ühiskonnal toimida. Ainult seadustest ei aita, sest iga regulatsioon sünnitab vajaduse täpsustava regulatsiooni järele ning kõik see lõpeb ülereguleeritusega. Tugeva
ühise kultuuritraditsiooni ja väärtushinnangutega ühiskond aga ei vajakski edukaks
toimimiseks ülemäära palju seadusi.
Olen sellegipoolest nõus, et kirjandusest peab tänapäeval rääkima pisut teisiti kui
“vanasti”. Mul ei ole iseenesest midagi mängulise hariduse vastu, praktiseerime
seda oma muuseumiski õige palju. Kuid ma ei tahaks ajada mängulisust segamini
infantiilsusega. Ka malemäng on mäng, ometi nõuab see tugevat intellekti. Ja pillimäng on mäng, mille õppimine eeldab andekust, püsivust ja kannatust. Ning ka
kirjandusse süvenemine võib olla köitev mäng, mis lihtsalt nõuab kujutlusvõime
äratamist ja rakendamist.
Probleem, mis aeg-ajalt Tammsaare
muuseumis õpilaste ja õpetajatega rääkides tõstatub, on tekstide eakohasus.
Paljudel probleemidel, millega näiteks
Tammsaare tegelased maadlevad, ei ole
noorte elus veel vastet. Kuid just siin
tuleb ilmsiks järjepidevuse küsimus. Kui
klassikuid koolis mitte lugeda, siis ei
tarvitseta neid üles leida ka õiges
vanuses. Mõistmiseks vajalik kultuurikogemus ja haridus tulevad ajaga, koolis on oluline pakkuda alusteadmisi, põhilist
orientiiri. Ning selles on kirjandustund asendamatu. Sest heas kirjandusteoses on
koos terve kosmos: ühiskond, ajalugu, emotsionaalsed elamused, filosoofilised
küsimused ja moraalsed dilemmad. Kõik, millest koosneb haritud ja mitmekülgselt
maailma tajuva, kujutlusvõimelise inimese elu.
Kirjandus ja ühiskond on omavahel seotud tihedamini, kui suurem osa inimesi seda
tajub. Meile võib tunduda, et 21. sajandil ei ole enam midagi peale hakata “vanaaegsete” tekstidega. Ometi ei ole maailma muutumises ju midagi uut, seda on
kogenud iga uus põlvkond. Jällegi Tammsaare sõnadega: “Nõnda see on: eluolu
kiire muutuse tõttu valmistub noorpõlv ikka vanades oludes ette, et kord elada
uutes oludes ja tingimustes, ja ikka leiab ta, et ta on puudulikult või võõriti ette
valmistatud.”
Inimestele, kes palju loevad, ei tule see teadmine ootamatult.
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Kuidas raalida kirjandust ehk Kirjandusraalist eile
ja täna
Heily Soosaar
Raamatud on nagu inimesed –
ilmaski ei saa kõigiga kohtuda,
aga varem või hiljem juhtub ette
see oma ja õige …
(L. Tungal)
Esmapilgul on raske kaht täiesti erinevat sõna – „kirjandust“ ja „raali“ – sobitada,
sest üks on pärit humanitaaria, teine pigem reaal- või infotehnoloogia valdkonnast.
Sõna „kirjandusraal“ võib olla tõlgendatav ka kui kirjanduse rajal (luuleliselt siis
„raal“) olemist või siis kirjandusookeani sügavusest väärtuslikuma väljaraalimist.
Tegelikkuses on aga just tähenduslik kirjanduse ja raali sümbioos. Nimelt peitub
konkursi Kirjandusraal nime taga arvutipõhiste õppematerjalide loomise võistlus,
kus õpilased võtavad üksteiselt mõõtu kirjanduslike kodulehtede loomises ja esitlemises. Tänu neile tublidele lastele muutub õpetajate elu kergemaks ja kaaslastele
õpetatav materjal huvitavamaks ning ülevaatlikumaks. Üks eesmärk on meie raaliratsu uitamistel tegelikult veel: luua võimalus üles leida see oma ja õige teos neilgi
noortel, kes pigem arvuti kaudu maailmaga suhestuvad. Sageli on konkurslaste
hulgas raalitööd tegemas noormehed, kes muidu ehk raamatut meelelahutuseks ei
loeks.
Projekt Kirjandusraal sai alguse 2006. aasta kevadel, mil kolmel Nõo kooli õpetajal –
Merle Pindmaal, Kaja Kasakul ja allakirjutanul – tuli idee teha midagi koos kirjanduse ja arvutiõpetuse aineis. Et sellest oleks kasu teistelgi, jõudsime õppematerjalide loomise mõtteni, millest omakorda kasvaski välja Tartu linna ja maakonna 9.–
12. klasside õpilastele eesti kirjanduse arvutipõhiste õppematerjalide koostamise
konkurss. Ettevõtmise eesmärgiks oli ja on jätkuvalt integreerida õpilaste arvutiõpetuse- ja kirjandusalaseid teadmisi, tekitada ja süvendada noortes huvi kaasaegse eesti kirjanduse vastu ning innustada noori lugema ja loetut reflekteerima.
Oluline on ka õpetajate innustamine oma tundides rohkem infotehnoloogilisi vahendeid kasutama, sest nii on materjali käsitlemine huvitavam. Sageli jääb uuenduslik lähenemine eesti kirjanduse puhul aga õppematerjalide vähesuse taha. Kirjandusraali tööd aitavad seda põuda natukenegi leevendada: paremate tööde lingid
on soovijaile kättesaadavad Koolielu veebileheküljel.
Kui esimesel konkursil võistlesid vaid Tartu maakonna ja linna õpilased slaidiesitluste loomises ja lõppvooru kutsutud ka oma töö esitlemises, siis järgmisel, 2008.
aastal, oli võistlustules juba 23 võistkonda üle Eesti ja võistlejate vanusepiir hõlmas
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lisaks 8. klassi õppureid. Kuna võistlustööde tase oli kõrge, otsustasime järgmisel
korral kuulutada välja juba veebilehekülgede loomise konkursi. Selles me üldiselt ei
kahelnud, et lapsed saavad ülesandega hakkama, kuigi töö maht ja raskusaste
tundusid eelmise konkursiga võrreldes märksa suuremad. Et aga juhendajatele tuge
pakkuda, korraldasime koos Tiigrihüppe sihtasutusega nii Tallinnas kui ka Tartus
vastava koolituse. 2009. ja 2010. aastal oligi ülesandeks koostada kirjaniku elu ja
loomingut tutvustav veebileht, mis oleks kasutatav õppematerjalina. Veebilehe
loomise vahendid annavad võimaluse lisaks suurele materjali- ja viitekogule teha
ajatelgi, mitmesuguseid tekstiga seotud ülesandeid, ristsõnu, puslesid, mänge ja
muud huvitavat.
Kui 2009. aastal oli võistlejaid küll natuke vähem – osales 19 võistkonda – , siis
2010. aastal oli neid juba 34. Eriti hea meel on selle üle, et veebilehti eesti kirjanike
kohta tegid mõlemal aastal ka Narva venekeelsed noored ja kui esimene kord oli
veebileht venekeelne, siis järgmisel aastal kasutati nii vene kui ka eesti keelt.

2011. aasta uuenduseks oli võimalus lisaks kirjanike elu ja loomingu uurimisele
anda ülevaade ka 60. aastate eesti kirjandusest. Alates 2012. aastast on aga konkursi ülesandeks võrrelda kahe kirjaniku loomingut, analüüsida seda vastavalt antud juhendile. See uuendus tõi kaasa veelgi sisukamad tööd ja näitas, et noortel on
huvi kirjandusega süvitsi tegeleda.
2014. aasta võistlus oli eriline kahel põhjusel. Üheks see, et Kirjandusraal jõudis
jälle Nõkku tagasi – lõppvoor toimus meie koolimaja uues, sügisel avatud majas.
Teiseks põhjuseks oli aga Kirjandusraali raames loodud 100. veebileht, mille autorid
on Descartes´i Lütseumi noored kirjandushuvilised.
Nende kuue aasta jooksul, mil võisteldakse veebilehtede loomises, on Kirjandusraali
konkursile saadetud kokku 115 veebilehte. Milline suur hulk materjali nii huvilistele
oma teadmiste täiendamiseks kui ka õpetajatele abiks! Kelle loominguga on tegel61
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dud ja kust meie konkursitööd on laekunud, seda saab lugeja uurida artiklile lisatud
kaardilt.
Meie korraldajatena ja paljud kolleegid koos oma juhendatavatega on pidanud
oluliseks seostada arvutimaailma ilukirjandusega ja selle üle on väga hea meel. Kui
ka ei õnnestu neid valdkondi alati päris kokku sulandada, siis vähemalt tahame
panna raali kirjandust teenima.
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Anton Hansen Tammsaare loomingu
võistulugemise ”Hansenist Tammsaareni” ajaloost
Enda Trubok,
Hansenist Tammsaareni projekti juht

Võistulugemine
Kirjandusklassik A. H. Tammsaare loomingu võistulugemine sai alguse 2004. aastal.
Mõte tekkis sellest, et Albu vald on suurkirjaniku kodupaik ning tol hetkel puudus
Eestis üleriigiline proosalugemiskonkurss.
Tuntud olid vendade Liivide luulekonkurss Alatskivil, „Koidulauliku valgel“ Pärnus
ning Betti Alveri luulekonkurss Jõgeval. Proosalembesed lapsed jäid alati kõrvale.
Konkursi eesmärgiks oli anda koolinoortele võimalus üksteisega rinda pista proosalugemises, populariseerida Tammsaare loomingut, tutvustada kirjaniku sünnipaika ning anda lugejaile näitlejate juhtnööre etlemisoskuse arendamiseks.
Korraldus
Võistulugemise hindamisjuhend näeb ette lugeda peast kuni 5-minutilise katkendi
või pala kirjaniku loomingust. Õpilasi hinnatakse kolmes vanuserühmas: 5.–6. klass,
7.–9. ning 10.–12. klass. Osalejaid on olnud umbes 60 koolist üle maailma.
Aastate jooksul on võistlustules olnud ligi 800 õpilast.
Esimesel aastal registreerus konkursile ootamatult üle saja õpilase, mistõttu olime
sunnitud auhindamiskomisjoni suurendama ning hakkama võistlejaid kuulama
vanuserühmade kaupa mitmes ruumides korraga. Edaspidiseks sai osalejate piirarvuks kehtestatud 100 esinejat.
Hindajad
Noori on käinud hindamas ning neile juhtnööre jagamas (hääleharjutusi, soovitusi
repertuaari valikuks, pinge maandamise oskusi, tekstianalüüsi jne) Indrek Saar, Ülle
Lichtfeldt, Kalju Komissarov, Helen Rekkor, Mari Tarand, Urmas Lennuk, Ain Roost,
Tõnis Lukas, Arvo Sarapuu, Virko Annus, Arlet Palmiste, Toomas Lõhmuste, Mihkel
Kabel, Alo Kõrve, Veiko Tubin, Iivi Leppik, Rain Simmul, Katrin Nielsen, Are Tints,
Anne-Ly Sova, Vallo Kirs, Ingomar Vihmar, Sten-Robert Pullerits jt.
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Lugemisaasta avaüritus
2010. aastal avas meie konkursiga Eesti lugemisaasta
kultuuriminister Laine Jänes. Kohal viibis ka Ameerika
Ühendriikide suursaatkonna kultuuri- ja pressiatašee James
Land,
kes
andis
peapreemia
saanud
Saaremaa
Ühisgümnaasiumi õpilasele Maria Pihlakule üle hinnalise
kingituse – e-lugeri.

Muutumine rahvusvaheliseks
Võistulugemise piirid on aastate jooksul laienenud ning 2010. aastast alates on see
juba rahvusvaheline, et anda võimalus Eesti kultuuriruumi lõimuda ka väliseestlastel ja eesti keelt teise keelena õppijatel. Osa on võtnud Ameerika, Taani, Rootsi,
Soome, Saksamaa, Ukraina, Läti, Belgia, Norra noored. Tutvumisõhtutel on kaugelt
tulijad andnud palju teavet Eesti koolide kohta mujal maailmas ning loonud uusi
kontakte. Konkurss on saanud populaarseks nii Eestis kui ka raja taga. On hulk
veteranlugejaid, kes on alustanud juba 5. klassist ning käinud siin võistlemas igal
aastal kuni keskkooli lõpuni. Nende seast on välja kasvanud tuntud lavastajaid ja
näitlejaid: Viljandi teatri näitleja-lavastaja Vallo Kirs ning lavakoolis näitlemise alal
ennast täiendav Sten-Robert Pullerits, kes said tuntuks juba filmist „Klass“ jne.
Suvekool
Väiksema keeleoskusega noorte jaoks on toimunud kolm korda rahvusvaheline
„Hansenist Tammsaareni“ suvekool, mille eesmärkideks on olnud toetada eelkõige
välismaa õpilasi ja õpetajaid ning vene keelt kõnelevaid eestimaalasi meie riigikeele
alal.
Sõnakunsti töötubades on tegeldud
tekstianalüüsi, näitlejameisterlikkuse, lavalise liikumise arendamisega, rahvakunsti
töötubades aga rahvusliku käsitööga:
kangastelgedel kudumise, ehete ja kaltsunukkude valmistamisega. Järvamaal on
osaletud Eesti Ringhäälingumuuseumis
kuuldemängude ja uudistesaadete salvestamisel, külastatud tegutsevat Seidla tuulikut,
Paide Ajakeskust Wittenstein. Sihtasutuses
A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel on
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turnitud seiklusradadel ja tehtud Tammsaare teoste dramatiseeringuid, kohtutud
suveetenduste proovides lavastajate ja näitlejatega, esinetud omaloominguga
lõkkeõhtutel, käidud metsas marjul ja treenitud ennast Valgehobusemäe
spordiradadel.
Korraldajad
Võistulugemise peakorraldaja on Albu Põhikool ning alati on üritusele õla alla pannud Albu vallavalitsus ning SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel, kus lugema
tulnud noored alati enne võistlust kirjaniku sünnipaigaga tutvudes lugemiseks inspiratsiooni on saanud.
Avakava on alati olnud Albu Põhikooli õpilastelt. Võistulugemise alguses on Albu
vald aastaid allkirjastanud suvelavastuste koostöölepinguid teatrite esindajatega.
Tänuväärne on olnud kogu Albu koolipere tubli abi võistulugemise korraldamisel
ning Eesti Kultuurkapitali, Kultuurkapitali Järva Ekspertgrupi, Hasartmängumaksu
Nõukogu, Järvamaa Omavalitsuste Liidu, Järva Maavalitsuse haridus- ning kultuuriosakonna, Briti Nõukogu, Avatud Eesti Fondi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Eesti
Mõisakoolide Ühingu, Tammsaare OÜ, Eesti Pagari ja Leiburi AS-i, ettevõtja Jüri
Kuriku ning Koolibri ja Avita kirjastuse toetus.
Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi abi on olnud üritusele suur: ettepanek avada lugemisaasta Albus „Hansenist Tammsaareni“ võistulugemisega, tugiisikuks Krista Mägi.
Koostöös Albu valla Tammsaare-nimelise kirjanduspreemia žürii ja Albu kooliga ning
vallaga jõuti Kultuuriministeeriumiga ühisele otsusele, et Tammsaare sünnivald
sobib kõige paremini lugemisaasta avamiskohaks. Alati on seltsi juhatus võitjatele
välja pannud eripreemiaid, žürii tööst on aastaid seltsi liikmetest osa võtnud Piret
Järvela, Kaja Sarapuu, Piibe Leiger, Rita Ilves, Heily Soosaar, Ebe-Honga Saarna jt.

Žürii tööhoos Albu mõisa raamatukogus.
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Edukamad
Meie võistluse eripära on see, et
siia võivad tulla ennast arendama
kõik soovijad, mitte ainult iga
maakonna parim. Seetõttu võib
öelda, et kõik on olnud võitjad –
saanud ennast etlemise ja Tammsaare loomingu alal täiendada.
Auhinnalisi kohti on aga enim
saavutanud Saaremaa Ühisgümnaasiumi, Rakvere Gümnaasiumi,
Pärnu Koidula Gümnaasiumi,
Sillamäe Põhikooli, Tallinna Reaalkooli, Tartu maakonna koolide õpilased, viimastel
aastatel ka Järvamaa etlejad.
Lugemiskett
Iga ettevõtmise korraldamiseks on tarvis kaasamõtlejaid ja -tulijaid. Entusiastlike
inimeste olemasolu tagas rohke osavõtu ka 2013. aastal korraldatud rahvusvahelisest „Hansenist Tammsaareni“ lugemisketist.
Kett oli pühendatud A. H. Tammsaare 135. sünniaastapäeva ja „Hansenist Tammsaareni“ võistulugemise 10. korra tähistamiseks.
Lugemisketi, mis jäi Tammsaare sünni- ja surma-aastapäeva vahelisse perioodi,
avas kultuuriminister Rein Lang Vikerraadios „Tõe ja õiguse“ II osa katkendiga,
andes teatepulga üle Järva maavanemale Tiina Orastele, kes esitas katkendi „Tõe ja
õiguse“ I osast KUMA raadios. Albu vallas avas lugemisketi vallavanem Kalju
Kertsmik. Lugemisketis osales tuhatkond üksiklugejat, 75 organisatsiooni Eestist,
Soomest, Prantsusmaalt, Mehhikost, Inglismaalt, Saksamaalt, Ukrainast. Osavõtjaid
oli nii lasteaedadest, koolidest, huviringidest, töötukassa koolitusgruppidest, pensionäride ühendustest, kirjandusklubidest, muuseumidest, suursaatkondadest,
kultuuriseltsidest jne. Üksiklugejaist oli tuntum vast meie filmiklassika „Libahundi“
Tiinana üles astunud Ene Rämmeld (pildil), kes
elab nüüd Pariisis, asutustest aga Ameerika
Suursaatkond Eestis.
Lugejad lindistasid oma etteasted ning
videoklippidest valmis film, mis on üles
laaditud
aadressil
www.vimeo.com/lisja.
Kokkuvõte üritusest tehti Tammsaare
surmapäeval SA A. H. Tammsaare Muuseumis
Vargamäel. Seda kajastati ETV uudistesaates
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AK, "Terevisioonis", Vikerraadios, Õpetajate Lehes, Õhtulehes, Järva Teatajas,
Saarte Hääles, Kodukajas, Kultuuriministeeriumi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi jt
osalenute kodulehekülgedel.
Juubelivihik
Samaks ajaks valmis ka „Hansenist Tammsaareni“ 2004–2013 juubelivihik. 40-leheküljelise juubelivihiku koostasid Albu Põhikooli 8. klassi õpilane Merilin Peterson ja
emakeeleõpetaja Enda Trubok. Vihik annab ülevaate võistulugemise ajaloost 10
aasta jooksul, sisaldades pildimaterjale ning kokkuvõtteid osalejatest, edukamatest
võistlejatest, võistulugemise ettevalmistamiseks mõeldud „Hansenist Tammsaareni“ suvekoolidest, osalejate mälestustest. Vihik koostati eesmärgiga kinkida need
kõikidele juubeliürituses osalejatele meenena.
Tunnustus
Paljude toetajate ja osavõtjate abiga on üritus muutunud õpilaste-õpetajate hulgas
populaarseks ning on heameel, et meie ühistegevust on tunnustanud ka riik:
„Hansenist Tammsaareni“ võistulugemine kuulutati „Eesti tõe ja õiguse aasta“
raames 2006/2007. õppeaastal aasta teoks, 2010. aastal pälvis „Hansenist Tammsaareni“ suvekool Kultuuriministeeriumi ning MISA eesti keele väärtustamise ja
lõimimistegevuse valdkonna preemia, 2011. aastal sai „Hansenist Tammsaareni“
töörühm „Eestimaa õpib ja tänab“ auhinna. Lugemiskett oli esitatud 2013. aastal
Järvamaa aasta teo nominendiks.
Tulevik
Konkurss on jäänud aastaid osavõtjate soovil edasi kestma ning korralduse poolest
traditsiooniliseks, kuid aasta-aastalt on see laienenud geograafiliselt. Kohalikust
võistlusest on saanud rahvusvaheline. Väikseid korrektiive on tehtud sihtrühma
osas. Algusaastail võistlesid eestlased, kuid peagi võisid hakata osalema ka eesti
keelt teise keelena õppijad.
2013/14. õppeaastal sõitsid Albusse esimest korda vähemusrahvaste esindajad
Mordvamaalt. Nende sõnum oli, et kuni meil, eestlastel, on nii hea õpetaja kui
Tammsaare, säilib ka meie rahvuskultuur.
2015. aastal soovime laiendada konkurssi rohkem Ida-Virumaale ja osalema võivad
tulla ka kutsekoolide ja kolledžite õppurid.
Tänan kõiki osavõtnuid ja tervitan uusi tulijaid Tammsaare tsitaadiga:
„Ühel on tegemise rõõm, teisel on saamise rõõm. Õnnetud on need, kes ei tee
midagi ja kes ei saa midagi, päris õnnelikud need, kes teevad midagi ja kes maitsevad oma tegude vilja.“
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Vajadus- ja õhinapõhine1 riigieksami töörühm
Piret Järvela,
töörühma juht
Uuenenud eesti keele riigieksam, mis õpetajate õlgadele asetati, tõi kaasa elulise
vajaduse (eksamil tehtud) vigadest õppima hakata: kuna sisulisi koolitusi nappis,
vastamata küsimusi oli palju, pidid õpetajad end ise aitama.
Kui Kaja Sarapuu tegi mulle 2013. aasta suvel ettepaneku töörühma juhtima hakata,
olin pikemalt arutamata nõus. Seltsi esimehena tegutsetud aastatel olin uue eksami
sünni köögipoolega põhjalikult tutvunud, 2012. aastal klassitäie abituriente ebamäärase enesetundega eksamiklassi ukse vahelt sisse saatnud. Kuigi tulemused olid
enamasti head, ei olnud kindlustunne minul, kolleegidel, seltsikaaslastel sugugi
suurem kui enne eksamit. Soov teada saada, mida ja kuidas kaheosalisel eksamil
hinnatakse, tõi kokku mõniteist seltsiliiget põhjast ja lõunast, läänest ja idast.
2013/14. õppeaasta jooksul töötasime Lõõtsa tänaval seitse pikka tööpäeva, mille
jaoks pidime end koolist vabaks küsima. Seltsi juhatuse kiri koolijuhile aitas küll luba
saada, aga selle päeva tundide asendused tuli igaühel ikka ise organiseerida. Meid
kannustas soov eksamitööde analüüsi kaudu selgeks saada, kuidas lugemisülesannet täita nii, et ajapuuduses eksaminand selle võimalikult hästi tarbetult aega kulutamata valmis kirjutaks.
Vastavalt neljale variandile eksamitöös jaotasime end nelja töörühma, lugesime
sadade kaupa töid, püüdsime leida selgeid tunnusjooni, mis erineva tasemega
vastustest ilmnesid. Selgemaks said vastustele esitatavad ülesehitusnõuded, lühikeste ja pikkade vastuste head ja halvad küljed, tüüpilisemad vead.
Mõni asjaolu tegi muret ka: teatavasti hindab lugemisülesannet vaid üks inimene,
hinnatavate tööde arv on suur ja tasu tagasihoidlik – leidsime parandamata vigu,
juurde parandatud vigu, arusaamatute punktidega hinnatud ümbrikke jmt, mis
viitas tõsiasjale, et õpilasele nii oluline eksamipunktide summa saatus ei tohiks
toetuda vaid ühe hindaja tööle. Vead mõjutavad paraku enim just nende abiturientide saatust, kes taotlevad kõrgeimat tulemust.
Töörühm valmistas ette kaks komplekti näidisvastuseid sisaldavaid materjale, mida
õpetajate koolitamisel kasutati. Töörühma liikmed jagasid oma teadmisi ja kogemusi maakonnakoolitustel, mida kuulama tulnud kolleegid hindasid kõrgelt. Usutavasti saime enesekindlust oma eksamiklasside juhendamiseks kõik.
Kogemus oli väärtuslik ja vajalik. Riigieksami töörühm jätkab tööd, sest seda on vaja
ja õhinat jätkub ka veel.

1

Pealkirja klišee on taotluslik ja iseloomustab hästi olukorda.
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Töörühma liikmed
Harjumaa – Indrek Birkan, Ave Oja, Piret Uulma
Virumaa – Liivi Heinla, Ene Kurme
Võrumaa – Raili Leesalu, Annela Tohv
Raplamaa – Maarika Lips, Ülle Mäekivi, Sirje Nootre, Tiit Kessel
Viljandimaa – Erika Rummel
Tartumaa – Külliki Kask
Saaremaa – Merle Rekaya
Tallinn – Piret Järvela, Anu Kell, Ave Teder
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Tekstikeskse keeleõpetuse mudeli väljatöötamine
Merilin Aruvee,
emakeeledidaktika lektor, haridusinnovatsioonikeskuse keelelabori juht,
Tallinna ülikool
Emakeeleõpetuse tekstikesksusest räägitakse ja kirjutatakse palju (vt emakeele ja
kirjanduse ainekavad, valdkonnaraamat, Krista Kerge, Martin Ehala artiklid), uuendatud õppematerjalis on järjest enam tekste ja arutlusülesandeid ning -teemasid,
keelt kirjeldav lähenemine taandub üha. Emakeeleõpetajate jaoks on hea teksti
leidmine ja valimine muutunud tunni võtmeks. Õigekeelsuse ja tekstitöö ühendamine valmistab aga raskusi ja tekitab küsimusi. Kuidas siduda teksti analüüs ja
arutlus õigekeelsusega? Mismoodi panna õpilased märkama tekstis lauset, tarindeid ja morfoloogilisi vorme, sõnastust või vormidevahelisi seoseid ning nende
varieerumist tekstiti, olukorrati? Kuidas kõike jõuda ning mis järjekorras teha? Need
2
küsimused vajavad vastust. Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keelelabor on
välja töötanud tekstikeskse ema- ja võõrkeeleõpetuse sammsammulise mudeli, et
3
ühes tekstiliikidega saaks õppida ka õigekeelsust .
Mudel valmis keelelabori valdkondliku arendusprojekti osana, mille eesmärk on
ainedidaktika arendamine ja koostöö suurendamine õppejõudude, üliõpilaste ning
õpetajate vahel. Projekti peaeesmärgiks sai konteksti- ja tekstikeskse lähenemise
toetamine, töö sisuna loodi lisaks mudelile ka sellest lähtuvad tunnikavad ning
-materjalid, mille põhjal salvestati 15–20-minutised õppevideod.
Metoodika lähtekohad
Võõrkeeleõppes on suhtlus ja tekstikesksus üsna tavapärased, sest õpetuse eesmärk on kujundada õpilasest praktilise keele kasutaja, kes oskab õpitavas keeles
toime tulla nii igapäevases suhtluses kui ka keerukamates keelesituatsioonides.
Seega on elulähedane tekstimaterjal, dialoogivorm ja rollimäng esikohal, õigekeelsusteemasid õpitakse kontekstisidusalt ehk teksti koostamise eesmärki, tausta ja
vastuvõtjat, olukorda arvestades. Grammatikani jõutakse induktsiooni teel, mis
tähendab, et õppija teeb mitme või ühe tekstinäite, tervikteksti põhjal tähelepanekuid ja järeldusi mingisuguse reegli või konstruktsiooni rakendumise kohta.
Ehala leiab, et ka eesti keele kui emakeele õpetamisele võiks läheneda semantilise
grammatika kaudu, mis tõstab tähelepanu keskmesse just terviktekstid, teoreetili2

2013. aasta septembris avas Tallinna ülikooli endises peahoones, praeguses Terra majas
uksed haridusinnovatsioonikeskus. Keskuse eesmärk on suurendada eri instituutides
töötavate erialadidaktikute koostööd, nii loodigi didaktika laborid ehk valdkondlikult sarnaste
õppeainete võrgustikud. Üks 8-st loodud laborist on keelelabor, mis ühendab saksa, inglise,
prantsuse, vene ja eesti keele kui võõrkeele ning emakeelena vene ja eesti keele didaktikuid.
3
Õigekeelsuse all mõistetakse siin grammatikat: süntaksit, vormiõpetust, leksikogrammatikat.
Õigekiri kui keele ülestähendamise viis on siinkohal sekundaarse tähtsusega.
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selt paremini töötavad induktiivne lähenemine ning analoogia (Ehala 2012:623,
624). Seevastu on emakeeleõpetuse keskmes olnud valdavalt kirjeldav keelekäsitlus, mis küll juba peaaegu mitukümmend aastat liigub tekstikeskse lähenemise
poole, kuid tihtilugu jääb tekstitöö koos arutlusega ühte ning keelekonstruktsiooni
ja õigekeelsuse õpe koos harjutustega teise tundi.
Juba 1960. aastatel leidis Nikolai Remmel oma uuringus, et eesti õpilased peavad
emakeeletunde igavaks ning reeglite deduktiivsel meetodil tuupimist otstarbetuks,
sest enamasti tuletatakse reeglid keeletaju, mitte õpiku või õpetaja dikteeritu põhjal. Remmel soovitas toona kasutusele võtta analoogia ja induktsiooni ning näitas,
et kirjanduse tund, kus pigem tekstide üle arutletakse, on õpilastele palju huvitavam (Remmel 2008:120–122). Seega ei pruugi teksti ühes tunnis käsitlemine ja selle
üle arutlemine ning järgmises tunnis tekstiga nõrgalt või väheseotud õigekeeleteema õpetamine tulemuslik olla. Kui aga tekstist õigekeele teema loomulikult välja
kasvatada, on võimalik need kaks loomulikul viisil ühendada.
Funktsionaalse grammatika uurijad Hallidayga eesotsas hakkasid juba 1980. aastatel rääkima, et reegli ja keelekonteksti lahus hoidmine ei tööta. Reeglid ei rakendu
üldiselt, vaid konkreetses keelelises olukorras. Nii ei ole imekspandav, kui mõnda
õpilast ärritab, et õpitud reegel ei avaldugi tekstis sellisel viisil, nagu sai meelde
jäetud. Nikolai Remmel soovitab deduktsiooni ehk reeglist näiteni meetodit kasutada vaid siis, kui tegu on üldreegliga, aga et eesti keeles on üsna palju erireegleid,
toimiks nende omandamine efektiivsemalt analoogia või induktsiooni teel (Remmel
2008: 121). Liites selle seisukoha juurde veel kontekstist lähtuva keelekirjelduse, on
reeglite õppimisel lausa hädavajalik iga reegli rakendumisel ka konteksti arvesse
võtta. Näiteks leiab Sinclair, et nii nagu ei õpi botaanikud kunstlilledega, ei peaks ka
keeleõppijad rahulduma õppe-eesmärgil konstrueeritud tekstide või siit-sealt välja
nopitud sõnapaaridega (Sinclair 1991:6).
Mudeli loomine
Eelnevast lähtuvalt püüti ka keelelabori projektis ühendada tekst ja õigekeelsus nii,
et tekiks terviklik keelekäsitlus: tekstid ja õigekeelsus koos. Selle praktikas elluviimiseks loodi tunnimudel. Aluseks võeti Scott Thornbury tekstikeskse grammatika
tunniülesehituse raamistik (Thornbury 2010) ja Deborah Deani kirjutamiskeskse
grammatikaõpetuse teooria (Dean 2008) ning võõrkeeleõpetusest tuntud kommunikatiivõppe printsiibid, mille järgi on igas tunnis tähtsal kohal suhtlus ning vestlus.
Üldpedagoogiliseks lähtekohaks jäi riikliku õppekava alusena konstruktivistlik õpikäsitus, mis viis kahepoolse tunnimudelini, sest teadmisi konstrueeriv tunnimudel
ei saa piirduda vaid õpetaja vaatepunktiga (Ehala jt 2014:42), nii kirjeldatakse selles
ka õppimises aktiivsema osapoole, õpilase tegevusi. Mudel pole otsast lõpuni
innovatiivne, selles on olemas koolipraktikas tuttava Steele’i 3-astmelise tunnimudeli osad, kuid õppimise faas on täpsemini jaotatud ning kirjeldab igat olulist
sammu tekstitöös. Samuti on mudelil palju ühist Ehala jt vahendatud Kalantzise ja
Cope’i disainõppe mudeliga (vt Ehala jt 2014). Et aga kõnealust tunnimudelit soovi-
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tati rakendada põhikoolis ja eesmärgiks oli igas aines ühe tunni valmimine, jäädi 45minutise tunni piiresse.
Ühise arutelu käigus leidsid 8 keeleõppe didaktikut, et ema- ja võõrkeelt täpselt
ühtemoodi sama mudeli alusel õpetada ei saa, niisiis töötati välja variant, kus
kumbki pisut varieerub vastavalt ainespetsiifikale ja eesmärkidele..
Õpetaja tegevused

Õpilaste tegevused

EMAKEEL

VÕÕRKEEL

1. Konteksti loomine
Kaardistatakse
teemaga
seostuvad
eelteadmised.
Õpetaja juhib tähelepanu
mingile küsimusele, seab
uue
teksti
vastuvõtule
eesmärgi, suunab õpilaste
tähelepanu, loob konteksti.

1. Konteksti loomine
Õpetaja juhib tähelepanu
mingile suhtlussituatsioonile,
keelekasutuse funktsioonile,
seab uue teksti vastuvõtule
eesmärgi, suunab õpilaste
tähelepanu, loob konteksti.

Õpilased vastavad suuliselt
õpetaja esitatud küsimustele.

2. Tekstile häälestumine
Õpetaja on eelnevalt valinud paraja pikkusega teksti või
kuulamispala, milles õpitav(ad) tarind(id) esineb/esinevad.

Õpilased loevad või kuulavad tervikteksti.

3. Suunatud teksti vastuvõtt
Õpetaja suunab küsimuste abil õpilaste tähelepanu õpitavale
tarindile või grammatilisele vormile.

Õpilased vastavad suuliselt
küsimustele, markeerivad
tekstis tunnused või tarindid, millele tähelepanu
juhitakse.
Õpilased sõnastavad enda
järeldused.

4. Üldistamine
Õpetaja suunab küsimuste abil tegema üldistusi õpitava
konstruktsiooni kohta.
EMAKEEL
VÕÕRKEEL
5. Kontrollimine
5. Kontrollimine
Õpetaja suunab õpilasi kasu- Õpetaja suunab õpilasi kasutama sõnaraamatut vm tama õpikut, sõnaraamatut
õigekeelsusallikat, et kont- vm õigekeelsusallikat, et
rollida, kas tarindit kasuta- põhjendada tarindi kasutust.
takse
selles
kontekstis
põhjendatult.
6. Üldistuse korrigeerimine
Õpetaja palub õpilastel tarindi kasutuse ja õigekeelsusallika
või õpiku põhjal teha järeldusi ning üldistusi.

Õpilased kontrollivad sõnaraamatu, õpiku vm allika
abil, miks tarindit kasutatakse selles kontekstis just
nii.
Õpilased kontrollivad, kas
tarindit kasutatakse konteksti sobivalt.
Õpilased uurivad sõnaraamatu või õpiku abil selle
tarindi muid avaldumisvorme ning teevad enda
järeldatu ja allikatest leitu
põhjal üldistuse.
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7. Lisanäidete toomine
Õpetaja juhib tähelepanu konstruktsiooni muudele kasutuskontekstidele, toob lisanäiteid teistest tekstidest. Õpetaja
veendub, et õpilased on tarindist õigesti aru saanud.
EMAKEEL

VÕÕRKEEL

8. Rakendamine
Õpetaja suunab õpilasi
õpitut rakendama kirjalikult
ja suuliselt.

8. Rakendamine
Õpetaja
suunab
õpilasi
suuliselt harjutama ning
vajadusel juhib tähelepanu
tarindi kasutusele.

9. Refleksioon
Õpetaja võtab tunni kokku: palub õpilastel reflekteerida
õpitut. Kinnistatakse reeglid lühikese harjutuse abil.

Õpilased loevad või kuulavad lisanäiteid ja kinnistavad
tehtud üldistused.

Kasutades koosõppevorme
ja/või individuaalset tööd,
asuvad õpilased harjutama.

Õpilased vastavad suunavatele küsimustele, sõnastavad õpitu kohta lõplikud
järeldused, teevad lühikese
kokkuvõtva harjutuse.

JÄTKUTEGEVUS
10. Kirjutamine
Õpetaja annab kirjutamisülesande ja hindab töid kindlate
kriteeriumide alusel.
Tabel 1. Tunnimudel

Õpilased koostavad kirjaliku
teksti, mis kantakse ette või
esitatakse.

Mudeli keskmeks on tekst, mis oleks klassile eakohane, huvitav ja mille kasutusolukord või taustainfo oleks tuttav või õpilase igapäevaeluga seostatav.
Võõrkeele ja emakeele õppija tegevuste peamine erinevus seisneb selles, et emakeele õppijale võib anda ka teksti, milles on vigu, eesmärgiga tal need oma loomuliku keeletaju abil avastada lasta. Seejuures on vajalik esitada suunavaid küsimusi,
nagu näiteks:




leia tekstist olukorda sobimatud sõnad, väljendid;
markeeri laused, mis takistavad teksti sisust aru saamist;
leia tekstist märgivigu.

Emakeeles võib palju enam rõhuda teadmistele, kui võõrkeeleõppes on pigem
tähtis funktsionaalsus.
Tähtis on lasta õpilasel ise teksti avastada, uurida. Scott Thornbury ütleb tabavalt,
4
et grammatikat ei tule mitte ära õpetada, vaid lasta avastada (Thornbury 2001:8).
Selleks on vaja teksti märgata ja seaduspärad tuletada. Saavutades esmalt tekstiga
kontakt sisuküsimuste abil, võib edasi liikuda teksti märkamisega, mis tähendab
suunata õpilase tähelepanu tekstis esinevatele konstruktsioonidele ja keelelistele
ilmingutele. Märkamist soodustavad küsimused võivad olla näiteks :
4

Ingl k We do not cover grammar, but uncover it.
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markeeri sarnase käänamisviisiga sõnad;
markeeri need väljendid või sõnad keerulistes lausetes, mis takistavad
arusaamist,
markeeri sõnad, mida sina teisiti käänaksid.

Õpilaste leitu üle arutlemine annab õigekeele õppimisel keskse rolli just neile, järeldused tulevad õpilastelt enestelt, õpetaja roll on vajadusel täiendada selgitustega,
kuid mitte õpetada seda, mida õpilane on võimeline ise tuletama või järeldama.
Õpilane ei pruugi teada filoloogilist metasõnavara, Deborah Deani järgi see sageli
õpilasel suisa puudub (Dean 2008: 67–97), kuid sellest hoolimata oskavad õpilased
väljenduda enda sõnadega ja põhjendada teksti keelelisi valikuid. Õpetaja roll on
täiendada õpilase arusaamu, korrigeerides õpilase selgitusi korrektse sõnavara ja
reeglitega, toetades seejuures õpilase enda avastusi.
Ka reeglite sõnastamist või seaduspärade avastamist saab toetada küsimuste abil,
näiteks:



jaga sarnase käänamisviisiga sõnad 3 tulpa. Uuri gruppe lähemalt. Milliseid sõnu käänatakse ühel, milliseid teisel viisil; sõnasta reeglid;
mis vormides on tegusõnad keerulisena näivates lausetes; kas verbide
muutmine teise vormi teeb lause selgemaks? Sõnasta seaduspära verbivormide ja lause keerukuse vahel.

Nii suunatakse õpilase tähelepanu mingile kindlale eesmärgile, väljundile, mida
teksti lugedes vaadelda tuleks. Lugemise suunamine on vajalik, et tähelepanu ei
hajuks ning üldistused rajaneks konkreetsetel näidetel.
Õigete küsimuste küsimine võib Deani järgi aega võtta ning selle etapi õnnestumine
sõltub nii klassi loomusest, õpioskustest kui ka harjumustest (Dean 2008:67-92).
Küsimuste esitamine on selle lähenemise õnnestumisel lisaks sobivale tekstile teine
oluline võtmekoht. Iga küsimus peab lähtuma õppe-eesmärgist. See ei tohiks olla
aga liiga suunav või liiga üldine. Alustada võib nii laiemast küsimusest kui ka
kitsamast, see sõltub tekstist, teemast: kui oluline on tähelepanu juhtida üldisele
kehvale lausestusele ja tunni eesmärk on õpetada mingit tüüpi lausevigu ära
tundma ning parandama, võib küsida ka üldiselt:


Kui hästi said tekstist aru? Mis takistas arusaamist? Too näiteid lausetest.

Neile küsimustele antud vastuste juurest saab liikuda konkreetsete lauseteni, analüüsida neid, täita kas või mõttekaarti, skeemi, et lauset avada.
Kui aga õpitakse teatud tüüpi sõnu, muutevorme, tunnuseid ja nendevahelisi seaduspärasusi, võiks õpilane need konkreetselt tekstis märgistada, üldine tunnetus sel
puhul tähtis ei ole.



Leia tekstist kõik lühikese mitmuse osastava vormid.
Mitu võõrsõna oli tekstis?
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Kui küsimus kohe vastust ei saa, tasub pärast ooteaega seda konkretiseerida, kindlasti ei ole abi ise vastuse etteütlemisest või õpilase vastuse laitmisest, pigem suunata abistavate küsimuste abil ja kitsendada vaadeldavat osa, minnes lõpuks kas või
reani, lauseni, sõnapaarini. Tähtis on panna õpilane ise mõtlema, järeldama, keelt
avastama.
Tunni kavandamine
Keelelabori didaktikute töörühma eesmärk oli luua minitund, mitte mitmeosaline
õppeühik või -element, seega pidid tunnid täitma järgmised kriteeriumid:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

tundi läbib üks teema;
tunnis käsitletav tekst on autentne;
tekst on eakohane;
tekst on piisavalt lühike, vastuvõtt ei tohiks olla pikem kui 10 minutit;
tekstis sisaldub piisaval hulgal õigekeelsusteemalisi näiteid, mis võimaldavad õpilasel seaduspärad ise tuletada;
reeglini juhivad õpilase suunavad ja abistavad küsimused ning tegevused;
õpilased saavad vestelda ja arutleda;
harjutused ja kirjatöö on seotud teksti teemaga.

Et projektiga koostööd suurendada, anti tunnimudeli põhjal tunnikava tegemine
ülesandeks esimese aasta keeleõpetaja erialal tudeerivatele üliõpilastele. Üliõpilaste kavad vaadati üheskoos üle, korrigeeriti ja ühtlustati ning arutati läbi. Peamiste kitsaskohtadena toodi välja, et tundi oli kavandatud liiga palju tegevusi, tekst
ja harjutused ei olnud alati omavahel seotud ning küsimused ei avanud õigekeelsuse teemat piisavalt hästi. Ülevaadatud tunnikavad ühtlustati ka vormiliselt, vajadusel lisati õpilaste tegevusi või jäeti mõni harjutus ära, et tunnitegevused ajaraami
mahutuksid. Järgnevalt tutvustati kavasid II aasta üliõpilastele, kes suundusid
koolipraktikale, nende ülesandeks oli tunnikava põhjal tund läbi viia, vanemate ja
kooli loal tunde filmiti. Läbiviidud tunnid toimusid enamasti III kooliastmes.
Praktikantide kaasamine oli vajalik ka selleks, et neis paremini kinnistada tekstikeskne lähenemine ja valmistada ette materjal, millest saaksid õppida tulevased
üliõpilased.
Järgnev tabel annab lühiülevaate, milliseks tunnid kujunesid.
Tunni
etapp

Eesti keel
Võõrnimede
muutmine

1
Konteksti
loomine

Lemmikbändi
nimede
tahvlile
kirjutamine.
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Eesti keel
võõrkeelena
Kohakäänded
Eesti kohta
käivate
väidete
arvamine.

Vene keel
Kõrvallause

Saksa keel
Lihtminevik

Inglise keel
Modaalverbid must ja
have to

Prantsuse
keel
Verb on

Tšaikovski
pala „Oktoober“
kuulamine,
pildi järgi
tüdruku

Videoklipi
vaatamine.

Lemmikspor
dialade
nimetamine
.

Kaardistatakse
mõiste
„stereotüüp“
tähendus.
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2
Häälestus
tekstile

Võõrnimerohkete
tekstide
kaardistamine.

Teksti
lugemise
eesmärkide
selgitus

3
Suunatud
vastuvõtt

Wikipedia
artikli
lugemine
lauljatar
Jarboe’st,
võõrnimede
leidmine
sealt.

Küsimusele
„kus?“
vastavate
sõnade
leidmine
väidetest.

4
Üldistamine

Õpilased
teevad
üldistused,
grupeerides
sarnase
käänamisviisiga
sõnad.

Õpilased
üldistavad.

5
Kontrollimine

Võõrnimede käänamisreeglite
meeldetuletamine:
õpetaja
selgitab
-

Õpetaja
tutvustab
sise- ning
väliskohakäänete
reegleid.

6
Korrigeerimine
7
Lisanäited
8
Rakendamine

kirjeldamine.
Sügise
teema
tähtsuse
selgitamine
luuletajate
loomingus
Teksti lugemine Tšaikovskist,
kes armastas väga sügist. Leitakse
teksti
peamõtet
kandev
lause.
Lausest
leitakse
lauselühend.
Joonistatakse lause
skeem
tahvlile.

Pildi ja teksti alguse järgi teksti sisu
ennustamine.

Häälestus
jalgpallireeg
lite kuulamiseks

Levinud
prantslaste
kohta käivate stereotüüpide
nimetamine
Video
vaatamine
prantslaste
stereotüüpidest,
lünkteksti
täitmine.

Lihtmineviku
vormide
allajoonimine.

Jalgpallireeglite
teksti kuulamine
ja
küsimustele
vastamine.
Lünkteksti
täitmine.

Vormide
grupeerimine.

Õpilased
teevad
üldistused
sõnade
must
ja
have
to
kasutuse
kohta.

Loetakse
reegleid
kõrvallause
kohta.

Reeglite
lugemine

Reeglite
lugemine

-

-

Reeglite
tahvlile
kirjutamine

-

-

-

-

Enda järelduste
ja
allikmaterjali võrdlus
-

-

-

Harjutamine: oma nime muutmine nimekonverteris,
selle kääna-

Õpilased
räägivad
kohtadest
Tallinnas,
kus nad on
käinud.

Lausete kirjutamine
õigesti,
kasutades
õigeid
kõrvallau-

Tänapäeva
ja mineviku
pere võrdlemine, kasutades õpitud vorme.

Unistuste
kooli reeglite kirjutamine

Kirjutatakse
kolm näidet
eestlaste
stereotüüpide kohta,
kasutades

Õpilase
meenutavad kuuldud
tekstis
kasutatud
grammatilisi vorme.
Sõnastatakse
reeglid.
-
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mine. Lünkteksti täitmine.
9
Refleksioon
Kirjutamine

Kokkuvõttev harjutus.

Lemmiklaulja või -bändi
kohta jutu
kirjutamine.
Tabel 2. Tunnikavad ja tegevused

sete komasid. Lühiessee kirjutamine.
Kokkuvõtvate küsimuste esitamine.

samu
konstruktsioone.
Kokkuvõte
reeglite
kohta
Intervjuu
vanavanemaga.

Lemmikspor
diala reeglitest kirjutamine.

5
näidet
eestlaste
stereotüüpide kohta.

Ainetevahelisest erinevusest, õppe-eesmärkidest või ajanappusest tingituna ei ole
iga tunni etapp alati tegevustega täidetud.
Kõige paremini nähtub tabelist, et hoolimata erinevast sisust, on igas aines omal
kohal reeglite tuletamine. Samuti oli enamikus tundides planeeritud teemaga seotud kirjutamisülesanne koduse tööna. Lisanäidete toomine jäi enamasti ära ajanappuse tõttu. See etapp on võimalik läbida siis, kui tunni põhiteksti maht lubab.
Projektis läbiviidud tunnikavad viidi vastavusse reaalselt toimunuga. Et tunde andsid praktikandid, võis juhtuda, et kõik ei jõudnud tundi õigel ajal lõpetada või jäädi
mingisse etappi liiga kauaks. Pikema kogemusega tegevõpetajatel ei ole raske seda
mudelit näidete põhjal üle võtta ning mõtestatult ja oskuslikult aega planeerides ise
proovida.
Kokkuvõte
Keelelabori projektiga valmis konkreetne tunnimudel, mida võib veel edasi arendada, kuid mis pakub üsna täpsed juhtnöörid induktiivseks ja kontekstikeskseks
lähenemiseks, mis aitab õpilastel ise tekstide kaudu keelt avastada. Mudel arvestab
tänapäevaseid pedagoogilisi seisukohti ning funktsionaalse keeleõppe teooriat.
Eestis ei ole uuritud, kas ja kui efektiivne on induktiivne keeleõpe, kuid iga õpetaja
võib seda ise teha, püüdes deduktiivsete reeglite esitamist analoogia või induktsiooniga asendada ning jälgida, mis muutub õpilaste keeletunnetuses, õpihuvis,
oskustes.
Tunnivideod ja materjalid leiab eDidaktikumist: edidaktikum.ee > Õppematerjalid >
Keelelabori projekti „Tekstikeskne keeleõpetus“ materjalid või otselingilt
http://edidaktikum.ee/en/node/1504
Videoid ja materjale võib sarnaselt jagamise printsiibil kasutada.
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Õpetamist ja õppimist mõjutavad olulisemad
suundumused lähitulevikus
Piret Joalaid
Tõenäoliselt arenevad lähitulevikus järgmised tehnoloogiad:




pilvesõpe ning sellega seoses mitmesugused ühisloomevahendid ja -keskkonnad, sest koostöö ja ühine õppimine, ka uurimusõpe, muutuvad järjest aktuaalsemaks,
BYOD-lähenemine ehk “võta oma seade kaasa – VOSK”, sest õpilastel ja
ka õpetajatel on palju mitmesuguseid vidinaid, mida saaks edukalt õppetöös ära kasutada,
mitmesugused vahendid, millega saab kiiresti igasugustele olukordadele
reageerida, nt teha teste, anda kohe tagasisidet jms.

Kolm suurimat väljakutset, mis mõjutavad õpetajaid (õpetamist):




IKT kiire areng ja sellest tulenev enesetäiendamise vajadus,
õpilaste järjest rohkem erinevad õpivõime ja -oskus ning seetõttu veel
individuaalsem lähenemine igale õpilasele,
materjalide hulk ja selles orienteerumine ning adekvaatsuse hindamine
enda jaoks.

Kolm suurimat väljakutset, mis mõjutavad õpilast (õppimist):




iseseisev õppimine, st keskendumisvõime, süvenemise, funktsionaalse lugemisoskuse arendamine,
suurest andmehulgast sobiva (vajaliku) leidmine, andmete analüüsimine
sobivaks infoks ning teadmiste loomine ja nendest arusaamine,
IKT otstarbekas, eesmärgipärane, arendav kasutamine.

Varem on oluliste trendidena välja toodud:
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pilvesõpe [cloud computing],
ühisloome [collaborative environments],
õpimängud [game‐based learning],
õppematerjalide jagamine [learning object interoperability],
online-testimiskeskkonnad [effective assessment],
arvuti igale õpilasele,
m‐õpe [m learning],
kohene tagasiside [rich feedback],
enesepeegeldus ja enesehinnang [assessment innovation],
interaktiivsed tahvlid [interactive whiteboards],
puutetundlikud pinnad [multitouch surfaces],
virtuaalsed õpikeskkonnad [virtual learning environments],
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virtuaalsed õpihalduskeskkonnad [learning management systems].

Järjest rohkem võime rääkida ka parvesõppimisest ehk koosõppimisest laiendatud
õpikeskkonnas
Laiendatud õpikeskkonna plussid


Õppija saab tavamaailmas puudu olevaid tööriistu ja tegutsemisvõimalusi
kompenseerida arvutimaailmas leiduvatega:
o mikroblogid Twitter ja Instagram kui sensorid andmekogumiseks.
o Flickr ja Instagram reaalsete paikade virtuaalseks laiendamiseks.
o Google’i andmetabelid ühiseks keskkonnast kogutud andmete
sisestamiseks ja analüüsiks.
o vikid ja blogid koosloomeks.
o Facebook ja sõbravood mikroblogides andmekogumise tähelepanekute jälgimiseks.
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IKT-alaseid oskusi vajavad ka emakeeleõpetajad
Egle Kampus,
HITSA Innovatsioonikeskuse koolitusvaldkonna juht,
Piret Joalaid,
HITSA koolitaja
Uutesse, 2014. aasta riiklikesse õppekavadesse on lisatud digipädevus, sest Eesti
elukestva õppe strateegias 2020 kui haridusvaldkonna tähtsamaid arenguid suunavas dokumendis on selgelt ja ühemõtteliselt määratletud digipöörde vajadus elukestvas õppes, millele pannakse alus üldharidust omandades. Ebapiisavad digioskused ja digipädevuse kujundamine on üks kõige olulisemaid elukestva õppe toimimise kitsaskohti, millele lahenduse leidmine on ühiskonna jaoks kriitilise tähtsusega
ning mõjutab paljude eesmärkide saavutamist. (Seletuskiri „Vabariigi Valitsuse
6. jaanuari 2011 a. määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ ja Vabariigi Valitsuse
6. jaanuari 2011 a. määruse nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava“ muutmine“
kohta, 28.08.2014.)
Riiklike õppekavade kohaselt tähendab digipädevus suutlikkust kasutada uuenevat
digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil
infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada
probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd
erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta
oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas
samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.
Digipädevuse arendamiseks korraldab HITSA Innovatsioonikeskus (ühinenud Tiigrihüppe SA, EITSA , EENet) Eesti õpetajatele suunatud IKT-alaseid täienduskoolitusi.
Kõigi koolituste eesmärk on anda teadmised ja oskused kaasaegsetel metoodikatel
ja tehnoloogiatel põhineva õppeprotsessi kavandamiseks ja läbiviimiseks. Praegu
saab iga õpetaja valida kuni 50 koolituse hulgast. Koolitused jagunevad temaatiliselt:







õppematerjalide loomine digivahenditega,
õppeprotsess digiajastul,
digitaalne õpikeskkond ja selle töövahendid,
õpetaja professionaalne areng,
tehnoloogiaharidus,
haridusasutuse juhtimine digiajastul.

Koolituste teemad on väga erinevad: veebipõhistest hindamisvahenditest kuni
õpetaja digitaalse arengumapi loomiseni ja õpilugude kasutamiseni koolitunnis.
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Kursuse edukalt lõpetanud õpetajatele on kõik koolitused tasuta (v.a
kõrgkooli õppejõud). Koolitusi
viiakse läbi mitmes õppevormis.
1/3 koolitustest kasutab klassikalist
auditooriumis toimuvat õppetöövormi, 2/3 veebipõhist või kombineeritud (auditoorne ja veebipõhine) õppetöövormi. Endale
vajaliku ja õppevormilt sobiva
koolituse leiab õpetaja HITSA
koolitusveebis
koolitus.hitsa.ee.
Koolituskalender võimaldab vaadata nii eesseisvaid kui ka toimunud koolitusi.
Omades koolitusveebi kasutajakontot, on õpetajal mugav juurdepääs kõigile läbitud
koolituste tunnistustele ning lihtsam registreeruda uutele koolitustele (vajalikud
andmeväljad täidetakse automaatselt).
HITSA Innovatsioonikeskuse täiendkoolitusprogrammi “Tuleviku õpetaja” eesmärk
on anda osalejatele baasoskused digiajastul haridusvaldkonnas toimetulekuks: nii
õppijate toetamiseks õppeprotsessis kui ka iseenda professionaalseks arenguks.
Programm koosneb eelmoodulist, mis on kõigile osalejatele kohustuslik, ja viiest
põhimoodulist, mis on eraldi valitavad, st ei ole kohustust läbida koolitusprogrammi
tervikuna. Oluline ei ole ka moodulite läbimise järjekord.
Eelmoodul „Õpetaja pädevused digiajastul“ on mõeldud iseseisvaks läbimiseks ning
on teistes moodulites osalemise eelduseks. Eelmooduli läbimist tõendab osaleja
nõuetekohaselt loodud digitaalne arengumapp, mille ta esitab koolitusele registreerumisel. Iga põhimoodul toetab ühte ISTE haridustehnoloogilist pädevust:






„Õppimine digiajastul“ (ISTE 1),
„Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul“ (ISTE 2),
„Õppeprotsess digiajastul“ (ISTE 3),
„Õpetaja digitaalses ühiskonnas“ (ISTE 4),
„Õpetaja professionaalne areng digiajastul“ (ISTE 5).
(www.tulevikuopetaja.ee/koolitusprogrammist/)

Mida peaks koolitusele tulija arvestama?
Koolitusel osalemine nõuab kindlasti vaeva. Enne registreerumist tutvuge koolituse
kestuse, õppevormi, lõpetamise tingimustega jpm. Enamasti ei piisa ainult auditoorsesse tundi tulemisest, vaid sama palju peab panustama iseseisvasse töösse.
Mis õpetajaid innustab? Koolituste raames antud tagasiside põhjal innustavad
õpetajat võit iseenda üle (hoolimata raskustest, sain ma sellega hakkama), võimalus
koolituselt saadud oskusi kohe õppetöös rakendada ning näha nõnda tulemust nii
enda kui ka õppijate arengus.
Julget pealehakkamist, armsad õpetajad!
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Algas eesti keele digitaalse õppevara arendamise
pilootprojekt
Kristi Semidor,
HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuht
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) Innovatsioonikeskus on algatanud
mitu üldhariduse digitaalse õppevara pilootprojekti, mille eesmärk on riiklikust
õppekavast lähtudes kaardistada, millist osa eri ainetes on vaja katta digitaalse
õppevaraga, ning luua näidisõppekomplektid. Tööd tehakse ka eesti keele ja kirjanduse digitaalse õppevara arendamisel.
Aastatel 2012–2013 kaardistas HITSA Innovatsioonikeskus koostöös erialaekspertidega digitaalse õppevara olukorda ning parima praktika jagamise võimalusi: kolm
töörühma (eesti keeles ja kirjanduses, geograafias ning ajaloos ja ühiskonnaõpetuses) koostasid e-õppevara arendamise kontseptsiooni, kus esitati ideed ja tegevuskava, millist õppevara vastavas õppeaines vajatakse ning kuidas seda looma hakata.
Eesti keele töörühm leidis Eesti õppematerjalide repositooriumides leiduvat õppevara analüüsides, et kompleksseid eesti keele digitaalseid õppematerjale on väga
vähe, olemasolevate üksikute töölehtede, harjutuste jms tase on aga ebaühtlane
ning tervikliku õppematerjali koostamine nende baasil pole võimalik. Leiti, et loodav digitaalne õppematerjal peab toetama õpetamist koolis ning õpilase iseseisvat
tööd.
2014. aastal otsustas HITSA Innovatsioonikeskus vastavalt eelnevale kaardistusele
moodustada tegevõpetajatest, -õppejõududest ja haridustehnoloogist koosneva
töörühma, kelle ülesandeks sai luua uudse iseloomuga digitaalse õppematerjali
prototüüp.

Eesti keele digitaalse õppevara loomise põhimõtted
Pilootprojekti töörühm lähtus õppevara loomisel HITSA strateegilistest eesmärkidest – IKT targast kasutamisest hariduses ja õpetajate digipädevuste tõstmisest.
„Õpetajad ja õppejõud kasutavad õpetamisel mitmeid digiseadmeid, sobivat digitaalset õppevara ja metoodikaid. Õpetaja ja õppejõu rolliks on olla mentor, juhendaja, õpetaja-õppejõud-uurija ning teadmiste vahendaja. Õppimine on enesejuhtiv
ja paindlik. /---/ Haridusasutuste digitaristu vastab digiajastu nõuetele. Tuleviku
klassiruumis või auditooriumis on igal õpetajal, õppejõul ja õppijal oma digiseade,
mida ta kasutab õppetöös.“ (http://www.hitsa.ee/files/HITSA%20strateegia%202014-2020.pdf)
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Pilootprojekti käigus otsustati luua III kooliastme õpitulemustest lähtuv, keeleliste
väljendusvahendite arendamisele orienteeritud ja tekstikeskset grammatikaõpet
rakendav materjal tekstiliikide õppimiseks.
Loodav õppematerjal koosneks neljast osast, mis jaguneks omakorda tekstiliikide
käsitlusteks. Tekstiliigi käsitlus koosneks teoreetilistest õppetekstidest ning kolmest
teksti vastuvõtu, kolmest tekstiloome ja kolmest heakeelsuse ülesandest. Õppematerjali mahu osas leiti, et materjali võiks olla rohkem kui õppekavast lähtuv miinimum, kuid sel juhul tuleks ka tähistada, mis on põhi- ja mis lisamaterjal. Digitaalset
õppematerjali eristakski õpikust eelkõige see, et on pakutud rohkem alternatiive
tundide läbiviimiseks.
Materjal otsustati üles ehitada nii,
et õppevaraühikuid saaks vastavalt
vajadusele
kasutada
vabas
järjestuses ja ühekaupa. Ülesandeid
kavandades tuleks IKT pakutavaid
võimalusi
parimal moel
ära
kasutada – see ei pea tähendama
automaatset tulemuste kontrolli,
vaid ka näiteks eri meediumite
kasutamist või veebipõhiste keeleressursside (sõnastike jms) rakendamist. Vaja oleks koostada keerukamaid, õpilast analüüsima suunavaid interaktiivseid ülesandeid,
näiteks funktsionaalse lugemisoskuse, žanritaju jm arendamiseks. Tähtis on muuta materjal õpilasele huvitavaks.
Õppematerjali osaks võiks olla ka töövahendid, mille abil saab õpetaja ise
ülesandeid koostada. Oktoobrikuu kohtumisel arutleti selle üle, milline keskkond
oleks materjalide esitlemiseks parim. Õppematerjalide katsetamise etappi jõutakse
2015. aastal.
Eesti keele töörühma kuuluvad Piret Joalaid Pelgulinna Gümnaasiumist, Piret
Järvela Tallinna Reaalkoolist, Anu Petermann Audentese Erakoolist, Tiia Niggulis
Tallinna Reaalkoolist, Erika Rummel Viljandi Gümnaasiumist ja Kadri Sõrmus Tartu
Ülikoolist. Haridustehnoloogina annab nõu Maarja Kask Tartust Kutsehariduskeskusest.
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Copyright või Creative Commons ehk Kuidas oma
teost kaitsta ja jagada
Piret Joalaid
Inimkonna ajaloo tähtsaim saavutus pärast trükipressi leiutamist on Internet, mis
aitab veel ulatuslikumalt ja kiiremini levitada kultuuri, teadmisi ning demokraatiat.
Uus tehnoloogia võimaldab igaühel lihtsalt teoseid kopeerida, muuta ja avaldada.
Üha areneval Interneti-ajastul on aga järjest enam päevakorral autorikaitse. Ka
õppematerjalide loomisel tuleb tähelepanu pöörata autoriõigustele. Ühelt poolt
eksitakse oma materjale avaldades sageli autoriõiguste vastu, kui nende loomisel
on kasutatud tekste või illustratsioone, mille avaldamiseks pole luba. Teiselt poolt
oleks hea anda teistele inimestele litsents oma materjalide kasutamiseks.
Tänapäevase autoriõiguse algust võib lugeda Berni konventsioonist 19. sajandi
lõpus, ent see ei ole enam praeguse olukorraga kooskõlas. Autoriõigused on sätestatud seadustes, rahvusvahelistes lepingutes ja Euroopa Liidu dokumentides. Eestis
kehtib autoriõiguse seadus 1992. aastast ning 1994. aastal liitus Eesti taas Berni
kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga. Autoriõigus kaitseb kirjandus-,
kunsti- ja teadusteoseid, seega ka õppematerjale, veebilehekülgi ja arvutiprogramme.
Seadus kaitseb automaatselt kõiki teoseid, ka neid, mille autorit pole märgitud.
Enamikus riikides, sealhulgas Eestis, ei ole vaja teosele märget „kõik õigused kaitstud” panna.
Kas copyright on ikka väga hea?
Veel 20 aastat tagasi ei muretsenud n-ö tavalised inimesed autoriõiguste pärast,
sest need kehtisid pigem äriettevõtetele, kellel olid kopeerimiseks ja levitamiseks
vahendid. Eraisikud ei mõelnud kaaslasele salmikusse luuletust kirjutades või sõbrale muusikakassetti ümber lindistades, et nad rikuvad autoriõigusi. Tänapäeval
saavad needsamad tavalised inimesed aga tehnoloogia arengu tõttu palju lihtsamalt kultuuri nautida ja jagada, ent autoriõigused on nüüd hakanud seda takistama,
piirates tavakodaniku igapäevaelu võimalusi.
Rootsi Pirate Party (Piraadipartei) on seisukohal, et range autoriõigus on oma aja
ära elanud ja takistab edasist arengut. Partei ei taha autoriõigust kaotada, vaid
reformida: säilitada autoriõigus äriliste eesmärkide puhul, kuid lubada kõik
füüsiliste isikute mitteärilised tegevused (jagamine, levitamine, kopeerimine,
kasutamine) tasuta.
Partei väitel ähvardab range autoriõigus eraisikute põhiõigusi nagu õigus vabale
suhtlemisele, infovabadusele ja isegi õigust õiglasele kohtupidamisele. On ju raske
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kontrollida, kas inimene saab ja saadab erakirju või autoriõigusega kaitstud materjali, samuti ei saa takistada eraviisilist suhtlust näiteks oma advokaadi või ajakirjanikuga. Seega tuleks kehtestada kirjavahetusele järelevalve, mis on aga võimatu.
Tänapäeva autoriõigus takistab või piirab ka näiteks uute ja põnevate kultuuriteoste loomist, olgu need muusikapalad MySpace’is, remiksid YouTube’is, pildimontaažid fotokeskkondades või muud. Copyright ei luba neid seaduslikult luua. See
takistab oluliselt muusikuid, filmitegijaid ja teisi kunstnikke, kes tahavad luua uusi
teoseid, kasutades teiste autorite varem loodud töid. Pirate Party on teinud ettepaneku kehtestada selged erandid ja piirangud, mis võimaldavad teha remikse ja
paroodiaid, samuti kasutada tsitaate heli- ja audiomaterjalidest.
Võib tekkida küsimus, kuidas saavad loomeinimesed siis ära elada, kui nende teoste
kasutamise eest enam ei maksta. Pirate Party väitel on see poliitikute otsustada –
nemad peaksid leidma võimaluse, kuidas rakendada kultuurivaldkonnas samalaadset ärimudelit kui ärimaailmas. Majanduse statistika näitavat juba praegu, et see
pole tegelikult probleem. Ka ei tasu karta, et kui autoritasu ei maksta, jäävad uued
teosed sündimata, sest luuakse ka rõõmust, huvist.
Autorikaitseseadused tuleb kas uuendada või tühistada, kinnitab Pirate Party, eelistades reformi. Partei sõnul on nende ettepanekud täielikult kooskõlas rahvusvahelises arutelus väljendatud ideedega ning põhjalikult läbi arutatud juba vähemalt
kümme aastat.
Teoste vaba kasutamine hariduslikel eesmärkidel
Õpetajatel tekib tihti küsimusi teoste vaba kasutamise kohta hariduslikel eesmärkidel. Eesti autoriõiguse seaduse § 19 järgi on õiguspäraselt avaldatud teost lubatud
tsiteerida ja refereerida motiveeritud mahus, kui järgitakse selle teose kui terviku
mõtte õige edasiandmise kohustust. Õiguspäraselt avaldatud teost on lubatud
kasutada illustreeriva materjalina õppe-eesmärkidel motiveeritud mahus ja kui
selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke.
Haridust on püütud kõigile kättesaadavaks teha juba sajandeid tagasi, alates sellest,
kui Rooma impeeriumis loodi esimesed avalikud raamatukogud ning hiljem,
17. sajandi alguses Suurbritannias uuemad avalikud raamatukogud. Hariduse
avatuse ideed on olnud au sees muidugi ka hiljem, eriti valgustusajastul 18. sajandil
ning vabaharidusliikumises ja rahvaülikoolide loomisel 19. sajandil.
20. sajandil tekkis vaba tarkvara liikumine ning sellest tulenevalt avatud sisu mõiste
ehk teosed, mida teised inimesed saavad vabalt muuta. Avatud sisu litsents on luba,
millega autor annab teose kasutajale õiguse seda näiteks kohandada, kopeerida või
levitada, aga millega ta võib ka keelata ärilise kasutuse. Tuntuimad avatud sisulitsentsid on Creative Commonsi litsentsid, mida on õpetajatel vaja teada.
Ameerika professor ja õigusteadlane Lawrence Lessig lõi 2001. aastal mittetulundusliku organisatsiooni Creative Commons (“loovad kodanikud” – CC), et kasvatada
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ühiskonda, kus inimesed võivad tunda end vabalt ning kasutada peale ideede ka
sõnu, pilte ja muusikat ilma luba küsimata, sest luba on antud kõigile.
Creative Commonsi litsentsid annavad Share-õiguse, mis lubab teost kopeerida,
levitada ja edasi anda. CC-litsentsiga teosed (No Derivative Works piiranguta) saavad Remix-õiguse, mis lubab teost tõlkida, kohandada, panna kokku teiste sobiva
litsentsiga teostega jms.
Miks eelistada vaba sisu litsentsi?
Õpetajal tekib sageli olukordi, kus ta tahaks oma õppematerjalis kasutada Internetist leitud pilti, joonist vms. Kui selle juures pole vaba kasutust lubavat märki või
litsentsi, siis on see automaatselt kaitstud autoriõigusega. Järelikult võib seda kasutada ainult hariduslikel eesmärkidel motiveeritud mahus ning teksti ei tohi ilma
autori loata isegi ka tõlkida. Samuti ei tohi niisugust materjali avaldada Internetis,
sest see pole enam hariduslikel eesmärkidel kasutamine ja vajab eraldi kokkulepet.
Niisiis kui õpetaja leiab Internetist autoriõigusega kaitstud õppematerjali, mida ta
tahaks endale sobivaks kohandada, tuleks tal paluda teose varaliste õiguste omanikult nõusolekut. Nõusoleku saamine võib aga võtta väga kaua aega või ei saada
seda üldse. Küllap oleks soovitava materjali autor rõõmus, kui keegi saaks tema
tööd kasutada, kuid autoriõigus seab sellele piirangud.
Kui materjalid on Internetis saadaval avatud sisu litsentsiga, siis on sellel mitu eelist.
Kõik kasutajad saavad neid arendada ja parendada, õpilastel on võimalik neid igal
ajal vaadata ja kasutada, veebi pandud materjalide järgi hinnatakse nende autorit ja
autor saab viidata oma töödele. Tähtis on seegi, et nii ei pea ise kõiki materjale
(pilti, joonist vm) ise tegema, vaid saab teiste omi kasutada ja muuta ning juba
olemas olevatest töödest uusi kokku panna – kokkuvõttes säästa aega.
Ometi ei ole oma tööde kasutada lubamine veel laialt levinud. Küll kardetakse, et
teised hakkavad neid kasutama, küll seda, et materjal on avaldamiseks liiga toores.
Sellest ei tohiks siiski probleemi teha, sest kui hakatakse kasutama, siis järelikult on
väärt materjal, ja litsentsi järgi peavad teised kasutajad autorile viitama. Netimaterjal ei asenda aga niikuinii päris õpetajat, iga esitus on kordumatu. Ja kui
materjal ongi toores, siis on hea, kui teised aitavad seda täiendada ja parandada.
Parim litsents, mille alusel oma teoseid avaldada, on CC-BY-SA
(Attribution Share Alike ehk viita autorile ja jaga samadel
tingimustel), aga hea on ka CC-BY-NC-SA (Attribution Noncommercial Share Alike ehk viita autorile, äri ei tohi teha ja jaga
samadel tingimustel).
Tihti arvatakse, et ärilist kasutamist piirav litsents kaitseb õigusi paremini. Tegelikult
võib see piirang vahel takistada teose taaskasutamist. Niisugune olukord võib tekkida siis, kui äriettevõte, näiteks kirjastus, tahab välja anda kellegi veebist leitud
materjali. Kui sellel on Share Alike piirang, peaks ettevõte avaldama selle samal
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alusel, ent see ei oleks tema ärihuvidega kooskõlas. Avaldamiseks tuleb autorilt
luba küsida ja nii saab autor oma materjali ettevõttele maha müüa, lubades tal seda
avaldada ärilist kasutust keelava Attribution Noncommercial Share Alike litsentsi või
tavalise autoriõiguse alusel. Samamoodi ei saa näiteks koolitusfirma BY-NC-SA
litsentsiga materjale oma vajaduste järgi kohandada ega õppijatele jagada. Niisiis
oleks see piirang mõnes olukorras mõistlik, mõnes mitte (nt õpetajatele suunatud
koolitus).
Kasulik on ka oma fotosid jagada Internetis CC-BY-SA (Attribution Share Alike ehk
viita autorile ja jaga samadel tingimustel) litsentsiga, sest kui need meeldivad näiteks National Geographicule, siis on ajakirjal lihtne neid avaldada, sest ei pea astuma autoriga läbirääkimistesse, vaid autor saab kuulsuse litsentsiga sätestatud
viitamiskohustuse tõttu.
Autor, õppematerjali puhul õpetaja, määrab oma teosele Creative Commonsi litsentsi ise. Ta saab litsentsiga määrata, kas peab autorile viitama, kas materjali tuleb
edastada muutmata kujul, kas tohib kasutada ärilistel eesmärkidel ning kas uut,
vana põhjal tehtud teost peab edasi jagama samadel tingimustel.
Copyright on küll tugev kaitse, aga ei soodusta teoste laiemat levimist. Kindlasti on
kasulikum eelistada Creative Commonsi litsentse, mis võivad tuua autorile au ja
kuulsust.
Inspireerinud kirjandus
Creative Commons Licenses http://creativecommons.org (18.11.2012)
Falkvinge, R., Engström, C. The Case for Copyright Reform. Chapter 2.
http://www.copyrightreform.eu/ (23.11.2012)
Põldoja, H. “Avatud sisulitsentsid”. http://lemill.net/content/webpages/avatudsisulitsentsid (20.11.2012)
Põldoja, H., “Õppematerjalid ja autoriõigus”. http://lemill.net/content/webpages/oppematerjalid-ja-autorioigus-2 (20.11.2012)
Põldsaar, E. “Creative Commons ja selle võimalus Eestis”. Magistritöö. Tallinna
Ülikool, riigiteaduste instituut, Tallinn, 2009.
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Sotsiaalne meedia õpikeskkonna osana
Piret Joalaid,
Pelgulinna Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Tänapäeva koolis kasutatakse õppetöös üha rohkem sotsiaalse meedia vahendeid,
sest nende võimalused laienevad järjest ja neid osatakse paremini ära kasutada. On
küll kinniseid keskkondi, kuid palju tegutsetakse just avatud keskkondades, sest
„avatud keskkond pakub paindlikku ja individuaalset lähenemist õpitegevustele ja
õpikeskkonnale, kus õppija/õpetaja saab valida, millise vahendi abil oma järgmist
tegevust teostada“ (Väljataga, Pata & Priidik 2009, lk 15). Veel on hajutatud ülesehitusega keskkondade suur pluss see, et osa materjalist saab jätta vajaduse korral
suletuks.
Sotsiaalse tarkvara vahendid on










vestluskeskkonnad / vahetu sõnumside (nt MSN, Skype, e-post),
foorumid (nt VIKO ja IVA),
blogid (nt WordPress.com),
vikid (nt MeediaWiki, Wikispaces, PbWorks.com),
keskkonnad dokumentide loomiseks koostöös (nt Google Docs, veebitahvlid, aga ka mõiste- ja mõttekaardid),
sotsiaalse võrgustiku keskkonnad (nt Facebook, My Space),
jagatud järjehoidjad (nt Delicious.com, Diigo.com),
materjalide vahendamise keskkonnad (nt YouTube.com, Flickr.com,
Slideshare.net),
vookogud (nt Netvibes.com, Pageflakes.com).

Kõiki neid vahendeid saab õppimiseks ja õpetamiseks kasutada mitmeti. Väga oluline osa on selles suhtlemisel: info jagamisel (märksõnad, kirjeldused, infovood)
ning kommenteerimisel.
Mõningaid mõtteid sotsiaalse tarkvara vahendite õppetöös kasutamise
kohta
Vestluskeskkonnad sobivad väga hästi arutlemiseks, ajurünnakuks, probleemide
lahendamiseks, nt saab koostöös õppimiseks edukalt kasutada Skype’i. Vestlused
toetavad õppimist, saab vabas vormis teemade üle aru pidada, omavahel asju arutada – iseõppimine. Pean plussiks seda, et ei ole vaja väga palju mõelda korrektsele
sõnastamisele, lihtsalt lennutatakse ideid, mida saab hiljem korralikult kokku võtta
ja kirja panna. Tohutu kasuteguriga keskkond.
Foorumeid kasutatakse vähem, need ei ole eriti populaarsed, vast sellepärast, et
sinna peab spetsiaalselt minema. Nii mõnigi foorum, kus olen osalenud, on nüüd
kolinud nt Facebooki (sh lugemisühingu projekt „Lugeda on mõnus“). Seda artiklit
kirjutades on meenunud nii mõnigi foorum, mis on ka sootuks hääbunud.
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Blogid (nt WordPress.com, Blogger.com) on kasutuses väga aktiivselt, nende rakendamist õppetöös tutvustan koolitajana HITSA koolitustel teistelegi. Blogide
kasutamine õppetöös kasvab ilmselt veel. On koole, kus on palju klasside ajaveebe,
on aineid, mille kohta on tehtud blogisid, nt tean eesti keele ja kirjanduse omi.
Küllalt populaarsed on raamatututvustuste kandmine ajaveebi. Väga tore ajaveeb
on Pelgilinna Gümnaasiumi projekt “Tark sein ja raamat” (tarkraamat.blogspot.com/): raamatutesse on kleebitud QR-koodid, mida avades saab kätte selle
raamatu kohta kogutud materjalid. Enda blogimiskogemusest kirjutasin veidi
pikemalt siin: www.htk.tlu.ee/wordpress/dippler/pirta2/2012/09/24/pireti-blogipohise-oppe-kogemus/.
Vikid (nt MeediaWiki, Wikispaces, PbWorks.com) annavad blogidega võrreldes
paremaid võimalusi koostööks. Vikides saab luua suuremaid teemalehekülgi (nt
lugemiselamused.wikispaces.com/) või nn käsiraamatuid (nt leidsin leaken.wikispaces.com/), aga ka portfooliot, mida võiksid teha juba ka õpilased, et seda kas või
kutse- või ülikooli astumisel kasutada. Suuremad vikid on loodud väga paljude
inimeste koostöös, nt väga hea on et.wikiquote.org/wiki/Esileht.
Keskkonnad dokumentide loomiseks koostöös (nt Google Docs, veebitahvlid, aga
ka mõiste- ja mõttekaardid) leiavad tõenäoliselt samuti järjest enam kasutamist,
sest tuleb hakata rohkem rakendama uurimus-, projekt- ja muid koosõppe vorme.
Ise olen kasutanud või kasutan õpilastega koostöös (ja ka kolleegidega) sageli
Google Docsi võimalusi, mis lihtsustab tööd tunduvalt.
Sotsiaalse võrgustiku keskkondadest on levinuim ilmselt Facebook, mida kasutatakse juba ka õpikeskkonnana. Olen väga nõus Kuressaare Gümnaasiumi ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja Madli-Maria Naulaineniga, kes kirjutas Koolielu portaalis, et kasutab Facebooki „klassi grupi haldamiseks, kus jagatakse kommentaare,
arutatakse klassi- ja koolielu, toimuvad erinevad
diskusioonid; omal moel on see ka kroonikaks
klassi tegemistest – seal saab jagada pildialbumeid, registreerida erinevaid kooliväliseid üritusi
jne.“ (Naulainen 2012). Ka mina olen võtnud FB-s
sõbraks oma praegusi õpilasi, et nendega seal
suhelda või koostööd teha. Kõige meeldivam oli
seejuures näha, et minu viiendikud lõid FB-s
iseseisvalt raamatute lugemise grupi, kus nad
arutasid loetud või veel lugemata raamatute üle. Põhjus, miks noored kirjutavad
pigem sotsiaalses võrgustikus, mitte e-postitsi, on info edastamine ja vastukaja
saamine kiiresti, reaalajas, sest meilid liiguvad nende jaoks aeglaselt. Ausalt öelda
eelistan ka ise meili asemel tihti kiiremat suhtlemist. Naulainen jätkab: “Õpetajana
on minu jaoks sotsiaalse võrgustiku keskkonnas üllatav ka hoopis teiselaadse info
nägemine, mis klassiruumis märkamatuks jääb, läbi võrgustiku on võimalus
vaadelda õpilaste huvisid, oskusi, teadmisi, mis tihtipeale aine kontekstis ei avaldu,
saadud teadmiste põhjal avaneb aga ka mitmekesisem võimalus õpilase arengut
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suunata, lähtudes nende endi huvidest.” (Naulainen 2012). Ka selles olen temaga
täiesti nõus.
Jagatud järjehoidjaid (nt Delicious.com, Diigo.com) ei ole ma veel õpilastega koos
kasutanud, aga võimalus on täiesti olemas: mingi teema kohta materjalilinkide
koondamine ühe märksõna alla, eriti loov- ja uurimistööde tegemisel. Kasutan
Diigot, mis on minu meelest mugav ja lihtne.
Materjalide vahendamise keskkonnad (nt YouTube.com, Flickr.com, Slideshare.net) on õppetöös suureks abiks, neist leiab palju vajalikku ja vabalt
kasutatavat materjali. Kardetavasti ei oska õpetajad neid keskkondi veel enda
kasuks täiesti tööle panna, loodan aga, et suhtumine „YouTube on paha koht“ on
vähemalt kadunud. Mina kasutan neist kõige rohkem YouTube’i.
Vookogud (nt Netvibes.com, Pageflakes.com) ei ole õppetöös nähtavasti väga laialt
kasutusel. Olen proovinud veidi Pagesflakesi, kuid see on ingliskeelne, mõni aeg
tagasi kasutasin hoogsalt Netvibesi ja kiidan seda väga, aga nüüd on mul seal nii
palju igasuguseid asju, et ei jõua järge pidada ja olen selle kõrvale lükanud. Õpetajaid koolitades tutvustan seda aga ikka.
Sotsiaalse meedia vahendid mängivad hariduses suurt rolli, sest need pakuvad
ammendamatuid võimalusi, kuid õpetajad ei ole neist alati eriti teadlikud ega oska
oma tööd kergendada. Piiranguid ei oska välja tuua, ju pole neid minu jaoks nii väga
olemas. Alati on võimalik leida kõige sobivam variant.
Allikad
Naulainen, M.-M. (7.09.2010). Õppija veerandi avalugu: Sotsiaalne meedia õppetöö
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M-õppe rakendamine
Piret Joalaid
M-õpe on igal pool õppimine. Õppijal võib olla mitu mobiilset ja veebipõhist vahendit, mis moodustavad tema personaalse õpikeskkonna. Samas on õppijatel ja õpetajatel erinevad kogemused mobiilsete vahenditega, mis mõjutab õpidisainide
loomist ja kasutamist. (Pata 2011)
M-õuesõppe definitsioon: koondnimetus õuesõppe meetodite kohta, mille puhul
kasutatakse mobiilseid digitehnoloogiaid.
Õuesõppe definitsioon (www.oue.ee): õppimine ehedas keskkonnas vahetu kogemise, ise tegemise ja kogetu teistele vahendamisega.
M-õppes kasutatavad mobiilsed seadmed: GPS-seadmed, iPod, mobiiltelefonid,
pihuarvutid, mobiilsed Interneti-sirvijad, sülearvutid, targad rõivad. (Laanpere
2009) Priit Tammets lisab m-riistvara hulka veel mp3-mängijad, tahvelarvutid,
netbook‘id, diktofonid, fotoaparaadid, videokaamerad jne. (Tammets 2009)
M-õppe meetodid on loodusvaatlused, uurimistöö, andmete analüüs, mõtestamine, refleksioon, koolidevahelised koostööprojektid, võistlused ja loovtööd, õppematerjalid, tagging, orienteerumine, kultuurirajad, seiklus- ja rollimängud, muuseumikülastused. (Laanpere 2009)
Tammets toob esile ka nn m-iinused: mobiilsete seadmete ekraanid on väikesed,
info kuvamine piiratud, mälumahud on piiratud, väike, ebamugav klaviatuur, toiteallikad nõrgad, ei jooksuta „päris“ arvuti rakendusi, tunni ettevalmistus mahukam,
keeruline ühildada erinevaid seadmeid. (Tammets 2009)
Näidisülesanded GPS-i kasutamiseks õuesõppes
GPS-seadmete rakendamine õppetöös tähendab automaatselt õuesõpet, sest GPSvastuvõtja töötab vaid lageda taeva all. Käsi-GPS-seadmete kasutamisviise on mitmeid, kuid üheks populaarseimaks on orienteerumismängud. (Laanpere 2011)
Lisaks kasutatakse GPS-e keskkonna kaardistamise ja koduloolistes ülesannetes.
Mart Laanpere näidetest sobiks
eesti keele ja kirjanduse õpetajale
kodukoha kultuurilooline kaart:
õpilased kaardistavad koduloolise
tähtsusega majad, rajatised ja
geograafilised punktid. Iga koha
kohta kirjutavad õpilased eesti (ja
inglise) keeles selgitava infomaterjali, mis seatakse üles Inter95
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netti (nt Google Mapsi abil). Kui maaomanikega õnnestub kokkuleppele jõuda, võib
need kohad ka füüsiliselt tähistada (nt teatud värvi kivi või teibaga, millel on
veebiaadress ja koha kood). Samuti sobib kodukoha legendide ja lugude ülesanne:
õpilased koguvad kohalikke sõja- ja kummituslugusid, mälestusi kunagiste juhtumuste ja kadunud ehitiste kohta. (Laanpere 2011) Suuri muudatusi ei tulekski teha,
piisaks ainult sellest, et rõhutada just kirjanike ja teostega seotud paikade kaardistamist.
M-õppeks võiks tõenäoliselt pidada ka ülesannet, mida olen teinud kevaditi. Õpilaste rühmad otsivad kooliõuest teatud tingimustele (värv, kuju, otstarve jms)
vastavaid taimi, esemeid jm, pildistavad neid ja koostavad kirjutisi (luuletusi, mõistatusi) ja esitlusi, mille kannavad hiljem klassis ette. Õpilastele meeldib, aga tehniliste vahendite ühildamine võib osutuda keerukaks.

Kasutatud kirjandus
Laanpere, M. 2009. Infotehnoloogia ja õuesõpe – vastased või liitlased?
http://www.slideshare.net/martlaa/infotehnoloogia-ja-uespe-vastased-vi-liitlased?ref=http://ifi7056.wordpress.com/8-nadal/
Laanpere, M. 2011. Käsi-GPS seadmete kasutamine õuesõppes. http://lemill.net/lemill-server/content/webpages/kasi-gps-seadmete-kasutamineouesoppes
Pata, K. M-õppe põhimõtted. 2011. http://ifi7056.files.wordpress.com/2011/02/mope_lyh.pdf
Tammets, P. 2009. Mope09. http://www.slideshare.net/tammets/mope09?ref=http://ifi7056.wordpress.com/8-nadal/

96

Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi aastaraamat 6

Mida ootavad liikmed EESilt?























Kaasarääkimist hariduspoliitikas – palgapoliitika, koormus jne, ainealased
probleemid, koolitused.
Linkide panka, mis kergendaks õpetajate igapäevatööd.
Õppematerjalide jagamist.
Kirjutame oma tegevusest rohkem, et ka TÜ õppejõud meist kuuleksid.
Uus kogumik meie headest ideedest.
Rõhutada eesti keele õpetaja olulisust koolis, et saaks seaduseks eesti
keele õppematerjalide levitamine.
Pöörata tähelepanu eesti keele õpetaja hirmsuurele töökoormusele ja
püüda selle vähendamiseks midagi teha. Probleem on ilmselt ka õppematerjalide vähesuses, ehkki see jääb suuresti raha taha. Ja ikkagi ennast
ja oma tööd ühiskonnale rohkem arusaadavaks teha, et me oleme tähtsad ja vajalikud. Võib-olla kõvemini ja julgemalt sõna võtta.
Ikka oma keele ja õpetaja väärtustamist.
Õppematerjalide süsteemset kogumist, südi osalemist hariduspoliitilistes
ettevõtmistes.
Kuna emakeel on suhtlemise alus igas eluvaldkonnas ja väga erinevate
probleemide lahendamisel, siis pole teemat, millesse sekkuda ei tasuks.
Idee õppematerjalide panga loomiseks oli väga hea.
Õppekava toetavate õpikute koostamist.
Õppekava probleemid, õpikud, metoodilised materjalid.
Õppematerjalid seltsi kodulehele välja.
Tore oleks ka jälle Soome õpetajatega suhelda siin- või sealpool Soome
lahte.
Seltsi suvereisid võiksid jälle hakata toimuma, järgmisel suvel Hiiumaale
või Soome.
Koolitusi. Õppematerjalide kogumike idee on suurepärane (netipõhine).
Materjali ülesriputamise idee ellu viia. EES meedias nähtavaks, olulistel
teemadel tuleb sõna võtta.
Võiks olla oma koolituskeskus ja koolitajateks oma seltsi liikmed. Avaldada rohkem tegevõpetajate läbiproovitud materjale.
Aktiivset osalemist hariduspoliitikas, nt vanemõpetaja nimetus. Õppematerjale arvutitundideks.
Digitaalsed õppematerjalid kodulehel, konspektid, presentatsioonid,
ideed tundide läbiviimiseks.
Vt Marguse konverents. EES peaks osalema võimalikult kõikide probleemide arutamisel, nt atesteerimise kadumine, sellega seonduv täienduskoolituse ümberkorraldus, kodulehel on õppekava toimkond, aga õppe- ja
ainekavadega töö sisu on ähmane.
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Kuidas saaksid liikmed ise kaasa aidata, et seltsi
tegevus muutuks sisukamaks?
























¶
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Olen juhatuse jaoks olemas, kui abi vaja on.
Kaastöö seltsi väljaannetele.
Anda edasi oma kogemust (uurimistööde juhendamine).
Toetan igati seltsi aktiivseid inimesi. Praegu ei oska ennast välja pakkuda
(õpetan eesti keelt vene algklassidele).
Vähemalt osalen ja kasvan ja siis hakkan lisama.
Kui mulle mõni jõukohane ülesanne antakse, siis täidan.
Osaleda ja rakendada saadud teadmisi oma töös, aruteludes osaleda ja
jagada kogemusi.
Olen nõus abistama.
Kui õppimise ja õpetamise kõrvalt aega jääb, olen nõus osalema töörühmades, uuringutes, materjalide koostamises jne.
Kui vaja ja oskan, annan parima mis tahes tegevuses.
Saaksin jagada mõnd materjali, nt jõulukava vms.
Suhelda rohkem liikmetega väljaspool koolitust.
Algatada midagi uut on keeruline, aga kui kodulehel/listis on mingil teemal mõttevahetus, oleks võimalik sekkuda, üht-teist pakkuda, nõu
pidada.
Võtan aktiivselt osa.
Toetan juhatuse tegevusi.
Osaleda aktiivselt, avaldada arvamust, vajadusel panna käed külge.
Olen valmis jagama oma materjale.
Oma materjale pakkuda, ettevõtmiste stsenaariume samuti. Kui materjali
ülevaatavas töörühmas saab Interneti teel osaleda, olen valmis seda tegema, aga gümnaasiumis töötamise kogemust pole.
Kirjutada artikleid lehtedele, materjale jagada.
Püüan rakendada suvekoolist saadut.
Võiksin osaleda mõnes töögrupis ja jagada oma materjale.
Pakun ideid teistele seltsi liikmetele ning rõhutan praktika tähtsust. Teooria on vajalik, ent ei pane muutusi läbi viima.
Kuna seltsi eesotsas on tublid inimesed, siis mina olen seltsi hea kuulaja
ning kursustest osavõtja.
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Reeglipeitus
Kindlasti olete mõelnud sellele, kuidas eesti keele reeglid õpilastele lihtsamalt
meelde jääksid. Öeldakse, et üks pilt võib rohkem kõnelda kui 1000 sõna. Mõni
mnemotehniline võte võib imet teha. Kutsun teid ergutama oma õpilasi välja mõtlema ja üles joonistama pilte, skeeme vms, mis esitaks keelereegli kujundina, märgina ja selle kaudu soodustaks õppimist.
Eesti Emakeeleõpetajate Selts kuulutab välja võistluse
„Reeglipeitus“
Võistluse eesmärk on suurendada eesti keele õpetamiseks vajalike metoodiliste
materjalide mitmekesisust, lihtsustada eesti keele reeglite õppimist ja soodustada
nende meeldejätmist.
Võistlusele oodatakse plakateid, mida saab kasutada eesti keele reeglite õpetamiseks ja meeldejätmiseks ning nendel peaks olema kujutud keelereegel või -reeglid .
Võistlusest võivad osa võtta õpilased ja õpetajad. EES annab välja kolm peapreemiat ja žürii otsusel lisapreemiaid. Töö saatmine võistlusele eeldab EESile selle
kasutamise ja avaldamise loa andmist.
Töö saata e-posti aadressile reeglipeitus@eeselts.edu.ee hiljemalt
15. detsembriks 2014.
Info e-posti aadressil info@eeselts.edu.ee.
Kaja Sarapuu
EESi juhatuse esimees
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Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liikmed (seisuga
1. november 2014)
1.

Aasrand, Linda

Loksa 1. Keskkool

2.

Aher, Maire

Kirjastus Avita

3.

Ainz, Maie

Jäneda Põhikool

4.

Allas, Ester

Võru Täiskasvanute Gümnaasium

5.

Allik, Aira

Tallinna Arte Gümnaasium

6.

Alver, Hille

Viljandi Paalalinna Gümnaasium

7.

Arst, Anita

Noarootsi Gümnaasium

8.

Artma, Irene

Tallinna Lilleküla Gümnaasium

9.

Aruoja, Terje

Kiviõli I Keskkool

10.

Aule, Reet

Koeru Keskkool

11.

Aun, Lilian

Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasium

12.

Birk, Vaike

Pärnu Ühisgümnaasium

13.

Birkan, Indrek

Kolga Keskkool, Loo Keskkool

14.

Brock, Tiina

Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium

15.

Ehala, Ülle

Haapsalu Sanatoorne Internaatkool

16.

Eiche, Ivi

Nõmme Gümnaasium

17.

Eiert, Maire

pensionär

18.

Feldschmidt, Mari-Mall

vabakutseline

19.

Haab, Sanne

Tallinna 21. Kool

20.

Haavik, Salme

pensionär

21.

Hage, Maaja

Pärnu Ühisgümnaasium

22.

Hein, Ivika

Tartu Miina Härma Gümnaasium

23.

Heinla, Külli

Haljala Gümnaasium
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24.

Heinla, Liivi

Kadrina Keskkool

25.

Heldema, Tiiu

Kärdla Ühisgümnaasium

26.

Helemäe, Anu

Pärnu Raeküla Gümnaasium

27.

Hiiesalu, Asta

Kohtla-Järve Ühisgümnaasium

28.

Hiietam, Ene

Kose Gümnaasium

29.

Hindrikson, Annely

Põlva Ühisgümnaasium

30.

Härmik, Vilma

Viljandi Gümnaasium

31.

Ilves, Eini

Viljandi Carl Robert Jakobsoni nim Gümnaasium

32.

Isak, Mirli

Võru 1. Põhikool

33.

Jaaniso, Aili

Tartu Katoliku Hariduskeskus

34.

Jaanus, Mari

Kohtla Põhikool

35.

Jalakas, Riina

Kuusalu Keskkool

36.

Jalakas, Tiiu

Kunda Ühisgümnaasium

37.

Jakobson, Ene

Võru Kesklinna Gümnaasium

38.

Joalaid, Piret

Pelgulinna Gümnaasium

39.

Jõgise, Seoriin

Tallinna 21.Kool

40.

Järvela, Piret

Tallinna Reaalkool

41.

Jürgenson, Maila

Tartu Emajõe Kool

42.

Kaar, Endla

Tartu Raatuse Gümnaasium

43.

Kaaret, Ellen

Sonda Põhikool, pensionär

44.

Kadakas, Mari

mittetöötav pensionär

45.

Kaju, Külliki

Tallinna 21. Kool

46.

Kaldjärv, Merle

Keila Kool

47.

Kalliver, Kaia

Tallinna 37. Keskkool
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48.

Kask, Kärt

Jõhvi Gümnaasium

49.

Kask, Külliki

Tartu Karlova Gümnaasium

50.

Kell, Anu

Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium

51.

Kess, Edward

Tallinna Lilleküla Gümnaasium

52.

Kessel, Tiia

Valgu Põhikool

53.

Kessel, Tiit

Rapla Vesiroosi Gümnaasium

54.

Kiin, Aili

Viljandi Gümnaasium

55.

Kirber, Helja

Tartu Forseliuse Gümnaasium

56.

Kirt, Eve-Mall

Valga Põhikool

57.

Kivimäe, Anne

Paide Ühisgümnaasium

58.

Kivirand, Kadri

Jõhvi Gümnaasium

59.

Klandorf, Aime

Rapla Ühisgümnaasium

60.

Klettenberg, Juta

Viljandi Gümnaasium

61.

Koit, Kristi

Tallinna Reaalkool

62.

Kokkota, Eve

Tartu Waldorfgümnaasium

63.

Kurme, Ene

Narva Eesti Gümnaasium

64.

Kuurberg, Sirje

pensionär

65.

Kuusmaa, Margarita

Kehra Gümnaasium

66.

Kõiva, Siiri

Kohila Gümnaasium, pensionär

67.

Kärsna, Eve

Kivi-Vigala Põhikool

68.

Kübar, Jana

Tartu Miina Härma Gümnaasium

69.

Kütimets, Küllike

Tartu Descartes´i Lütseum

70.

Laar, Triinu

TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut

71.

Laidinen, Anu

Vasta Kool
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72.

Laidna, Inga

Gustav Adolfi Gümnaasium

73.

Lange-Nõmm, Juta

Tori Põhikool

74.

Laurits, Marina

Risti Põhikool

75.

Leesalu, Raili

Võru Kesklinna Gümnaasium

76.

Lehtse, Vilma

pensionär

77.

Leiger, Piibe

Tartu Tamme Gümnaasium, pensionär

78.

Leisner, Irene

pensionär

79.

Leit, Kersti

pensionär

80.

Lendsaar, Külli

Vastseliina Gümnaasium

81.

Lepajõe, Kersti

Tartu Ülikool

82.

Liblik, Anneliis

Aegviidu Kool

83.

Liik, Anu

Kihelkonna Kool

84.

Liksor, Kerli

Eesti Kool Londonis

85.

Linnas, Raine

Lasila Põhikool

86.

Lips, Maarika

Rapla Ühisgümnaasium

87.

Läll, Viivi

pensionär

88.

Maanso, Sven

EBS Gümnaasium

89.

Maanso, Viivi

Tallinna Ülikool

90.

Malling, Malle

Tartu Kivilinna Gümnaasium

91.

Maripuu, Helge

Jõgeva Ühisgümnaasium, pensionär

92.

Marks, Maie

Toila Gümnaasium

93.

Meerja, Leonoore

Rakke Gümnaasium

94.

Meidla, Siiri

Abja Gümnaasium

95.

Mitting, Veronika

Viimsi Keskkool
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96.

Mädo, Anne

Tallinna Tehnikagümnaasium

97.

Mäekivi, Ülle

Rapla Ühisgümnaasium

98.

Mäemets, Madis

Lüllemäe Põhikool

99.

Mäemets, Merike

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

100.

Mägi, Krista

Rapla Vesiroosi Gümnaasium

101.

Mägi, Marika

Suuremõisa Põhikool

102.

Mälk, Tiina

Paide Kutsekeskkool

103.

Mälksoo, Silvia

Abja Gümnaasium

104.

Mänd, Eda

Viljandi Carl Robert Jakobsoni nim Gümnaasium

105.

Müürsepp, Maarika

Ahja Põhikool

106.

Napa, Aime

Tallinna K. Pätsi Vabaõhukool

107.

Niggulis, Tiia

Tallinna Reaalgümnaasium

108.

Niidu, Maia

Viljandi Carl Robert Jakobsoni nim Gümnaasium

109.

Niinre, Tiina

Kiili Gümnaasium

110.

Nootre, Sirje

Märjamaa Gümnaasium

111.

Nurmela, Nelle

Kolga Keskkool

112.

Nõmmik, Krista

Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium

113.

Oidram, Tiia

Märjamaa Gümnaasium

114.

Oja, Ave

Kose Gümnaasium

115.

Ojamets, Helen

Tallinna Polütehnikum

116.

Ojamets, Merle

Jõgevamaa Gümnaasium

117.

Oksaar, Ingrid

Kohila Gümnaasium

118.

Oppi, Luule

Rapla Täiskasvanute Gümnaasium

119.

Oruaas, Anne

Tallinna Keskraamatukogu
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120.

Ottenson, Kadri

Tartu Kivilinna Gümnaasium

121.

Pae, Eve

Nissi Põhikool

122.

Paesalu, Mariina

vabakutseline

123.

Pallon, Laili

Aruküla Põhikool

124.

Palm, Ingrid

Audentese Spordigümnaasium

125.

Parrol, Sirje

Pärnumaa
Õppekoht

126.

Peep, Mall

Rõngu Keskkool

127.

Pelisaar, Katre

Tallinna Inglise Kolledž

128.

Pent, Sirle

Kohila Gümnaasium, pensionär

129.

Petermann, Anu

Audentese Erakool

130.

Pettai, Kristi

Vastseliina Gümnaasium

131.

Pever, Milvi

Rapla Ühisgümnaasium

132.

Pihelgas, Kaire

Tallinna Mustamäe Gümnaasium

133.

Pihlak, Kaia

Viljandi Carl Robert Jakobsoni nim Gümnaasium

134.

Piirimäe, Monika

Hugo Treffneri Gümnaasium

135.

Pindmaa, Merle

Tartu Erakool

136.

Pintson, Merle

Põlva Ühisgümnaasium

137.

Podnek, Küllike

Tallinna Tööstushariduskeskus

138.

Popandopulo, Eha

Tartu Kutsehariduskeskus

139.

Porkon, Ive

Ülenurme Gümnaasium, pensionär

140.

Priimägi, Epp

Tallinna 37. Keskkool

141.

Prisk, Lenna

pensionär

142.

Proode, Dea

Jõhvi Gümnaasium

143.

Pruunlep, Marlen

Saue Gümnaasium

Kutsehariduskeskuse

Tihemetsa
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144.

Puik, Tiiu

pensionär

145.

Pukk, Pille-Riin

Rakvere Gümnaasium

146.

Puksand, Helin

Tallinna Mustamäe Gümnaasium

147.

Pärenson, Mare

Rakvere Gümnaasium

148.

Pärn, Sirje

Viljandi Paalalinna Gümnaasium

149.

Püssa, Linda

Tartu Ülikooli keelekeskus

150.

Raadik, Elga

Pärnu Ühisgümnaasium

151.

Raidma, Merle

Tallinna Mustamäe Gümnaasium

152.

Raigla, Rutt

Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium

153.

Rannast, Piret

Ülenurme Gümnaasium

154.

Rasva, Epp

Juurikaru Põhikool

155.

Raud, Ene

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool

156.

Raudsepp, Maris

Paide Gümnaasium

157.

Raudsepp, Tiina

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool

158.

Reile, Iri

Antsla Gümnaasium

159.

Reinert, Liivi

Tallinna Ühisgümnaasium

160.

Reineberg, Kristi

-

161.

Reinumägi, Inga

Jõgeva Ühisgümnaasium

162.

Rekaya, Merle

Kuressaare Gümnaasium

163.

Ristmägi, Aare

Palade Põhikool

164.

Roodla, Katrin

Tabivere Gümnaasium

165.

Rooseniit, Anu

Nõmme Erakool

166.

Rummel, Erika

Viljandi Gümnaasium

167.

Rõigas, Maia

pensionär
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168.

Saarsoo,Kristjan

pensionär

169.

Salmistu-Vaas, Esta

Kõrveküla Põhikool

170.

Salo, Age

Hugo Treffneri Gümnaasium

171.

Sarapuu, Kaja

Oru Põhikool

172.

Sell, Sirje

Tapa Gümnaasium

173.

Siirman, Kristi

Tallinna Ühisgümnaasium

174.

Siirman, Ülle

Tallinna Rahumäe Põhikool

175.

Sikk, Hoide

pensionär

176.

Sillamäe, Ülle

Põlva Ühisgümnaasium

177.

Soika, Eveli

Jakob Westholmi Gümnaasium

178.

Sokman, Lea

Tartu Kommertsgümnaasium

179.

Soosaar, Heily

Nõo Reaalgümnaasium

180.

Suitsmart, Eva

Tapa Gümnaasium

181.

Takk, Koidula

Rapla Ühisgümnaasium

182.

Talpsepp, Ebe

Loo Keskkool

183.

Tammaru, Anne

Kehra Gümnaasium

184.

Tarvo, Aili

Tallinna Ühisgümnaasium

185.

Tarkin, Marit

Kuressaare Gümnaasium

186.

Teder, Ave

Tallinna Tehnikagümnaasium

187.

Teinemaa, Mari

Tallinna Kivimäe Põhikool

188.

Tering, Helgi

Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium

189.

Tiideberg, Tiina

Kambja Ignatsi Jaagu nim Põhikool

190.

Tohv, Annela

Vastseliina Gümnaasium

191.

Tondi, Tiia

Tallinna Nõmme Gümnaasium
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192.

Toome-Hosman, Triin

Audentese Erakool

193.

Toompuu, Urve

Loksa 1. Keskkool

194.

Toomsalu, Ene

Kalmetu Põhikool

195.

Tops, Aime

Tamsalu Gümnaasium, pensionär

196.

Trankmann, Riina

Kohtla-Järve Ühisgümnaasium

197.

Trubok, Enda

Albu Põhikool

198.

Tuul, Meeri

Viljandi Kesklinna Kool

199.

Ude, Kristina

Tartu Tamme Gümnaasium

200.

Undo, Monika

Noarootsi Gümnaasium

201.

Uulma, Piret

Saue Gümnaasium

202.

Uulma, Ülle

Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasium

203.

Uusmaa, Inga

Saku Gümnaasium

204.

Vaher, Anne

Vändra Gümnaasium

205.

Vahtra, Kristel

Türi Gümnaasium

206.

Vahtrik, Marju

Juuru Gümnaasium

207.

Vaimann, Elle

Tartu Ülikool

208.

Vaimel, Anna

Väike-Maarja Gümnaasium

209.

Valdma, Eliis

Keila Kool

210.

Vallik, Aidi

lastekirjanik

211.

Vallandi, Inge

Sillaotsa Põhikool

212.

Vanatoa, Tiina

Kunda Ühisgümnaasium

213.

Vardja, Kaider

Tabasalu Ühisgümnaasium

214.

Vardja, Merike

Tallinna Ülikool

215.

Varul, Terje

Kolga Keskkool
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216.

Vasman, Hille

Keila Kool

217.

Vassar, Liivi

Türi Majandusgümnaasium

218.

Vau, Anu

Kiviõli I Keskkool

219.

Veber, Pille

Pärnu Rääma Põhikool

220.

Veidenbaum, Kristina

Nõo Põhikool

221.

Velbaum, Virve

Viljandi Paalalinna Gümnaasium

222.

Velling, Saima

pensionär

223.

Veski, Maarika

Kunda Ühisgümnaasium

224.

Vessik, Kerstin

Tallinna 32. Keskkool

225.

Vihm, Ülle

Tsirguliina Keskkool

226.

Viks, Mare

Tamsalu Gümnaasium

227.

Vilipõld, Maaja

Päinurme Internaatkool

228.

Vilta, Taimi

Haapsalu Gümnaasium

229.

Võik, Ilona

Lähte Ühisgümnaasium

230.

Võtti, Sirle

Türi Gümnaasium

231.

Õispuu, Jaan

Tallinna Õismäe Gümnaasium

232.

Õunap, Reet

Tartu Hiie Kool
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25aastase staažiga EESi liikmed
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Vaike Birk
Maire Eiert
Salme Haavik
Maaja Hage
Anu Helemäe
Tiiu Jalakas
Ellen Kaaret
Mari Kadakas
Aili Kiin
Vilma Lehtse
Piibe Leiger
Irene Leisner
Kersti Lepajõe
Anu Liik
Viivi Läll
Sven Maanso
Anne Mädo
Maia Niidu
Krista Nõmmik
Anne Oruaas
Lenna Prisk
Mare Pärenson
Elga Raadik
Merle Raidma
Liivi Reinert
Aare Ristmägi
Maia Rõigas
Kristjan Saarsoo
Kaja Sarapuu
Sirje Sell
Aime Tops
Anne Vaher
Terje Varul
Saima Velling
Jaan Õispuu
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