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Alates aastast 2008 oli direktor Gunnar Polma 1. septembri või viimase koolipäeva kõnedes oluliseks osaks viide 
Reaalkooli ajaloolisele hoonele:

„Suur ja päikesepaisteline suvi on selja taga ja teie ees 1881–1883 arhitekt Max Hoeppeneri ja insener Carl 
Jacoby loodud kolmekorruseline lameda kelpkatusega historitsistlik hoone. Peafassaadi liigendab rustikaalsete 
pilastritega portikus, mille lõpetab kolmnurkne frontoon. Peakorruseid kaunistavad pilastrid ja karniisid. 
Külgfassaadile avanevate aula akende vahele on paigutatud skulptor August Volzi loodud karüatiidid.“

Karüatiid – maani ulatuvas rüüs seisva naise kuju, mis talastikku kandes täidab samba või muu toendi ülesannet. 
Viimane oli inspiratsiooniks ka käesoleva kogumiku kaane kujundamisel.

Esikaane karüatiidi on joonistanud Mia Peterson (vil! 133).

2021. aasta 29. septembril tähistab Tallinna Reaalkool on 140. sünnipäeva. Traditsiooni järgi külastavad sel 
päeval kooli vilistlased, kes klassijuhatajatunni raames kõnelevad noorematele lugusid omaaegsest koolielust ja 
õpetajatest. Tallinna Reaalkooli sünnipäeva tähistamise kuupäev on kokkuleppeline. 1972. aastal Rootsis ilmunud 
realiste mälestusteraamatu „Mehed Vabaduse puiesteelt“ järgi teatas Tallinna linna magistraatide kolleegium Peter 
Ossele tema valimisest avatava Tallinna Peetri Reaalkooli rektoriks 30. detsembril 1880. aastal ning 1. aprillil 
1881 asuski Peter Osse 3000-rublase aastapalgaga linna teenistusse oma uut ülesannet täitma. Õppeaasta avaaktus 
toimus vana kalendri järgi 20. augustil 1881. aastal. 6. mail 1925. aastal määras pedagoogikanõukogu oma 
protokollilise otsusega kooli aastapäevaks 29. septembri, mis tähistas õppetöö lõplikku väljakujunemist omaaegses 
Tallinna Peetri Reaalkoolis.

Igas kogumikus on olnud lugeja vaimu ja silmaringi rikastav lisalugemine. Sel korral on lugejani toodud Tallinna 
Reaalkooli loo kõrval veel üheksa Eesti kooli lugu, kus samuti väärtustatakse reaal- ja loodusharidust. Idee autoriks 
on Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja Martin Saar. Kogumiku tarbeks panid oma lood kirja järgnevad koolid: 
Saaremaa Ühisgümnaasium, Pärnu Mai Kool, Viljandi Jakobsoni Kool, Tartu Tamme Gümnaasium, Miina Härma 
Gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Tallinna Mustamäe Gümnaasium ja Gustav 
Adolfi Gümnaasium.

Töötubade juurde kuuluvad fotod pärinevad tekstiautorite erakogudest. Tagakaane teksti autor on Karl Martin 
Sinijärv (vil! 103). Tagakaane fotod pärinevad Tallinna Reaalkooli arhiivist. Neist esimene on tehtud 137. lennu 
sõrmuste peol 2020. aasta sügisel. Foto autor on Luisa Greta Vilo (vil! 134). Teisel fotol on meie kooli õpilased 
1927. aastal avatud Reaali Poisi ees 1930. aastatel. Õpilased kannavad mütse, mille kujundas kunstnik ja kooli 
joonestusõpetaja Roman Nyman 1921. aastal.

Kogumiku koostaja tänab koostöö eest partnerkoole ning ettekannete, loengute ja töötubade kokkuvõtete autoreid. 
Erilist tänu väärivad Anu Kell ja Andraš Tšitškan.

Kogumiku valmimist toetasid Tallinna Reaalkooli lapsevanemad ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja:  Tallinna Reaalkool
Koostaja ja toimetaja: Madis Somelar (Tallinna Reaalkool)
Keeletoimetaja:   Anu Kell (Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium)
Tõlkijad:  Tatjana Truuväärt (Tallinna Reaalkool) ja Kristjan Suuder (138. lend)
Küljendaja:  Andraš Tšitškan
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Tallinna Reaalkool
Liis Hiie (vil! 132), Karmen Markov (vil! 132) ja Katariina Idla (vil! 133), Madis Somelar (Tallinna Reaalkool)

1872. aastal, Venemaa keiser Peeter I 200. sünniaastal, anti Venemaal välja kooliseadus. Viimasega tunnistati 
reaalkoolid seniste klassikaliste gümnaasiumide kõrval täieõiguslikeks üldhariduslikeks keskkoolideks. Kuna seda 
tüüpi koole vajati linna majanduse, kaubanduse ja tööstuse arengu ergutajana, võttis ka Tallinna linnavõim suuna 
reaalkooli rajamiseks. Olulise tõuke reaalkooli rajamiseks andis Balti raudtee ehitus – vajati tehnikat tundvaid 
spetsialiste. Et kooli avamisega n-ö kindla peale minna, seoti kooli asutamine Peeter Suure 200. sünnipäeva ja tema 
nimega. 1881. aastal asutatigi saksa õppekeelega Tallinna Peetri Reaalkool.

Uue poeglaste kooli avaaktus toimus 20. augustil 1881. aastal. Võeti vastu 29 poissi, kellest suurem osa olid sakslased. 
Õppetöö algas üüritud ruumides Lai tänav 49, kuid juba 1883. aastal valmis uus, praegune uusklassitsistlik 
koolihoone Estonia puiesteel. Uue hoone projekti autor oli Max Hoeppener, kuid kui ehitamiseks läks, liitus 
linnaarhitekt Carl Jacoby. See oli esimene keskkoolihoone Tallinnas, mis ehitati koolitöö tarvis. Õppetöö selles 
majas on järjepidevalt kestnud tänaseni, kuigi kool on kandnud erinevaid nimesid ja õppekorralduski on aegade 
jooksul muutunud. Aga muutumatuks on jäänud kooli suunitlus: tähtsad on reaal- ja loodusained ning suur osa 
õpilastest läks ja läheb ka nüüd edasi õppima kõrgematesse tehnilistesse õppeasutustesse.

Tallinna Reaalkoolile on omane Reaali Vaim, mida veidi teistsuguse nurga alt mõtestab lahti reaalkooli vilistlane 
Henn Saari. Ta avab Reaali Vaimu läbi kolme komponendi, mille all ta mõtleb reaali vaimu lätteid – keskmisest 
kõrgem õpetajate legendaarsusaste, tavalisest sügavamale ulatuv ühistunne ja ainulaadsete sümbolkommete palett.

Realisti kolm tunnust – müts, sõrmus ja märk – antakse õpilastele kindla tseremoonia alusel vastavalt 10., 11. ja 
12. klassis. 2021. aastal saab meie koolimüts saja-aastaseks. Sõrmuse ja märgi kättesaamist tähistatakse pidudega. 
Sada päeva enne lõpetamist tantsivad pidulikes kleitides ja ülikondades abituriendid ballil ning viimasel koolipäeval 
helistavad rahvariietes lõpukella. Reaalkooli sünnipäeva peetakse igal aastal 29. septembril ühise sünnipäevatordi 
söömisega. Igal talvel toimub gümnaasiumiõpilastele teatrikülastus ühte väljaspool Tallinna asuvasse teatrisse. 
Oluline koht on Reaalkoolis muusikal ja spordil. Koolis tegutsevad poiste-, laste- ja segakoor ning mitmed 
ansamblid. Kevaditi toimub vilistlase Georg Lurichi sünniaastapäevale pühendatud Reaali Ramm, et välja selgitada 
kooli mitmekülgseim rammumees. Lisaks toimuvad aasta jooksul klassidevahelised jõukatsumised erinevatel 
spordialadel. Kõik traditsioonid, sümbolid ja üritused aitavad tugevdada Reaali Vaimu ja hoida reaalikaid ühtsena. 
Alati kehtib deviis: üks kõikide, kõik ühe eest!

Tallinna Reaalkool on suutnud üles ehitada omanäolise, reaal- ja loodusainete poole kalduva õppekava, mis ei 
hõlma ainult gümnaasiumiosa, vaid kaldub esimesest klassist peale. Algklassides on rakendunud nn R-õpe, mis on 
läbi põimitud teiste riiklikus õppekavas ettenähtud õppeainetega. R-õpe tähendab loodusteaduste rõhuasetusega 
ja praktilise meetodiga emakeele- ja käsitöötunde, rääkimata matemaatika ja loodusõpetuse tundide kasutamisest. 
Neid tunde, mis toimuvad keskmiselt üks kord nädalas, viivad läbi ka loodusteaduste, tehnoloogia ja tööõpetusega 
seotud nn „suure maja õpetajad“. Põhikoolis on huvilistel võimalik osaleda matemaatika, füüsika, keemia ja 
ökoloogia valiktunnis. Nii nagu inglise, vene, prantsuse ja saksa keeles, on rühmatunnid ka 7. klassi loodusõpetuses 
ja bioloogias ning 8. ja 9. klassi füüsikas.

Kooli traditsioonilisest, reaalainete kallakust lähtuvalt on gümnaasiumi õppekava eesmärgiks süvendada õpilaste 
huvi loodus- ja reaalainete vastu ning tõsta õpilaste matemaatika- ja loodusteaduslikku pädevust. Selle võimaluse 
loovad kõik õppesuunad ja suur hulk valikaineid, kus on põhirõhk praktiliste teaduslike oskuste arendamisel. Tihe 
koostöö kõrgkoolidega on toonud õppejõud kooli ja võimaldab kasutada ülikoolide laboreid. Oluline läbiv teema 
kooli õppekavas on realica, millega süvendatakse kooli ajaloo tundmist ning seostamist Eesti Vabariigi ajalooga.

Tallinna Reaalkool avas 2017. aasta sügisest uue gümnaasiumiastme õppesuuna: reaal-meditsiini õppesuuna. 
Nimetatud õppesuuna õpilased saavad kujundada parema arusaamise inimese anatoomiast ja füsioloogiast, 
organismides kulgevatest protsessidest ning tervisekäitumisest. Õppesuuna väljatöötamisel ja rakendamisel tehakse 
koostööd Eesti tervishoiuasutustega.

2021. aasta septembris õpib Tallinna Reaalkoolis 980 õpilast. Põlvkonnad vahetuvad, kooli traditsioonid ja realistide 
põhihoiakud – omandada võimalikult hea (reaal)haridus – püsivad. Reaalkooli õpetajaskond, kellest 11 on meie 
kooli vilistlased, püüab selleks anda oma parima. Tallinna Reaalkooli tegemistest saab lugeda siit: real.edu.ee.
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1. septembril 2021. aastal panid klassijuhatajad 139. lennu õpilastele Reaali Poisi juures pähe koolimütsid, mille 
kujundus pärineb 1921. aastast. Seejärel võeti kätest kinni ning lausuti Piret Otsa juhendamisel ühine loits. 
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Eessõna

Kaks aastat on märkamatult möödunud ja aeg on käes, et Tallinna Reaalkool korraldab koostöös heade partneritega 
juba neljandat korda rahvusvahelist reaal-ja loodusteadusliku hariduse konverentsi.

2019. aasta septembris ei osanud meist keegi arvata, mis maailm meid ees ootab ja millised väljakutsed on tulemas, 
et maailm nii palju muutub ja ootamatusi meile toob. Elame praegu ajal, mil kriitiline mõtlemine ja realistlik 
ellusuhtumine on olulisem kui kunagi varem. Tänapäeval, kus meid igapäevaselt ründav infohulk on tohutu ja see 
nõuab tarkust ning kriitilise lugemise ja mõistmise oskust, et selekteerida tõde valest ning teha õigeid otsuseid, on 
oluline süveneda kõikidesse lugudesse ning informatsiooni, mis meieni jõuab. See on ajaloo õppetund. Mida me 
möödunud konverentsil lubasime? Kui rääkisime toona tulevikust, siis Kanada teadlase Holger Schünemanni sõnul 
ebateaduse ja populismi vältimiseks tuleks teaduse põhialuseid õpetada juba lasteaias. Nii ongi sellel korral kaasatud 
koos klassiõpetajatega ka alushariduse õpetajad.

Õpetajate ja õpetajate järelkasvu küsimus on saanud üliteravaks küsimuseks. Tänases Eestis on umbes pooled 
meie üldhariduskoolide õpetajatest vanuses üle 50, viiendik üle 60. Kvalifikatsiooninõuetele vastab 86% koolis 
töötavatest õpetajatest. Kas sellel õppeaastal on kõik koolid saanud alustada nii, et koolis on kõik erialainimesed 
olemas ja neil on ka vastav haridus? Kindlasti ei ole. Me ei saa samas vaimus jätkata.

Oleme Tallinna Reaalkoolis välja arendanud idee luua kooli juurde reaal- ja loodushariduse kompetentsikeskus. 
Laiemat, kogu Eesti haridusmaastikku hõlmavat visiooni vaadates, näeme, et erinevad valdkondlikud 
kompetentsikeskused võiksid tekkida mitmele poole üle Eesti, et toetada ning arendada oma valdkonna õpet, 
pedagooge ning õpilasi. Tallinna Reaalkooli kontekstis räägime ennekõike loodus- ja reaalhariduse kompetentside 
koondamisest, kuid nagu mainitud, leiame, et igas ainevaldkonnas peaks olema eestvedav kompetentsikeskus, 
mis koondaks valdkonna pedagooge ning parendaks õpetamise võimalusi oma võrgustikku kuuluvates koolides. 
Soovime, et kompetentsikeskus oleks innustavaks juhendatud õppeprotsessiks.

Kooli viimast arengukava koostades kõnelesime meie kogukonna inimestega palju Reaalkooli õpikäsitusest. 
Väärtustame teadmisi, seoseid, loodusteaduslikku maailmapilti, oskusi, autonoomsust, kriitilist mõtlemist 
ja koostöövõimet. Peame oluliseks armastust Eesti Vabariigi vastu. Tallinna Reaalkool on suutnud üles ehitada 
omanäolise, reaal- ja loodusainete poole kalduva õppekava, mis ei hõlma ainult gümnaasiumiosa, vaid kaldub esimesest 
klassist peale. Usun, et armastus reaalainete vastu saabki meie koolis alguse juba algklassides, kus ainekavadesse on 
põimitud male, programmeerimine, Reaalkoolile omanäoline R-õpe ning lennupõhine koostöötund. Seda kõike 
saadab juba üle 10 aasta kasutusel olnud õpilast toetav hindamine, mis aitab kujuneda ennastjuhtival õppijal.

Täna oleme olukorras, kus me lähtume nendest võimalustest, mis konkreetses asukohas või tegevusruumis on. 
Nii on igaühel meist võimalus suhestuda just nende inimeste ja olukordadega, kus meie võimed, oskused ja talent 
parimal võimalikul moel esile tulevad. See omakorda tähendab, et saad koostööd teha just nendega, kellega see 
kõige sujuvamalt laabub, teha põnevaid ja kõikidele kasu toovaid tegevusi. Hoolides endast, teistest ja keskkonnast, 
tekib ühisloome. Tõeline jõud peitub koostöös, üksteise märkamises ja mõistmises. Üksinda ei suuda meist keegi 
just palju.

Meie kõigi eesmärk elus on olla õnnelik: teha tööd, mida soovime, tegeleda asjadega, mis meile meeldivad. Meil on 
vaja haritud inimesi.

Ene Saar

Tallinna Reaalkooli direktor
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Eesti Teadusagentuur

Eesti Teadusagentuur (ETAg) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv sihtasutus, mis on 
asutatud avalikes huvides riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks. Oleme partneriks teadlastele, teadus- ja 
haridusasutustele, ettevõtjatele ja riigile.

Eesti Teadusagentuuri eesmärk on toetada tõhusalt riikliku teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika 
kujundamist ja elluviimist ning suurendada teadus- ja uuendustegevuste sotsiaalset ja majanduslikku mõju ning 
sünergiat.

Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakond töötab selle nimel, et teadusel ja teadlaskonnal oleks 
innustunud järelkasvu, et teaduslik mõtteviis oleks Eestis valdav ja ühiskond oskaks hinnata ja väärtustaks teadlaste 
tööd.

Kui varasema tegevuse rõhuasetus oli peaasjalikult teaduse populariseerimisel, siis 2020. aastal läbiviidud strateegilise 
muudatuste ning osakonna tegevuste laiendamise tulemusel tegeleme nüüd teaduskommunikatsiooniga terviklikult. 
Teaduskommunikatsioon on Eestis nii nagu ka mujal maailmas kasvav valdkond. Ühiskond tahab üha enam teada, 
millega teadlased tegelevad, milliseid projekte riik rahastab ja mis kasu sellest kõigest on meie igapäevaelus. Omaette 
teema on teaduse usaldusväärsuse kasvatamine, et inimesed pigem usaldaks teadlaste poolt tulevaid sõnumeid ega 
langeks nii kergesti väärinfo ohvriks. Eriti teravalt on see tõusnud päevakorrale seoses koroonaviiruse levikuga 
kaasnenud kriisiolukorraga, mil valeuudiste levik plahvatuslikult tõusis.

Selleks, et senisest paremini teaduskommunikatsiooni sihistada ja osapooltevahelist koostööd koordineerida, koostati 
koostöös huvipoolte ja teadust populariseerivate tegevuste läbiviijatega 2019. aastal teaduskommunikatsiooni 
strateegia 2020–2035 „Eesti teab“, mille eesmärkide elluviimine on meie üheks suurimaks väljakutseks lähiaastatel.

 Programmi „TeaMe+“ raames viime ellu ja toetame tegevusi, mis aitavad tekitada noortes huvi loodusteaduste, 
tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika vastu. Juba 11. hooaega jõuab vaatajateni noorte teadustelevõistlus 
„Rakett69“ ja 2021. aasta sügisel alustab 4. hooaega teadushuvi teleaade „Uudishimu tippkeskus“. Noorte teadlike 
karjäärivalikute toetamiseks arendame teadlaste ja inseneride karjääri tutvustavat portaali miks.ee ning äsja valmis 
veebileht inseneeriapuu.ee, kuhu on koondatud enam kui 200 inseneriameti kirjeldused, temaatiline lisamaterjal 
ning info õppimisvõimaluste kohta. Panustame ka koolide ja kooliväliste partnerite koostöö edendamisse, et 
muuta seeläbi noorte õpingud mitmekesisemaks ning suurendada seotust päriseluliste teemade ja probleemide 
lahendamisega. Korraldame ka traditsioonilist õppurite aasta suursündmust, õpilaste teadusfestivali.

Silmapaistvate tulemuste tunnustamiseks anname välja erinevaid riiklikke tunnustusi ja korraldame konkursse. 
Lisaks toetame ka Eesti riigi brändi ja tutvustame Eesti teadust rahvusvaheliselt Research in Estonia tegevuste 
kaudu (researchinestonia.eu).

Lisainfo

Loe persoonilugusid ja muud huvipakkuvat loodus- ja täppisteaduse, tehnoloogia ja inseneeria vallast: miks.ee. 
NB! Liitu uudiskirjaga!

Tutvu teaduskommunikatsiooni osakonna ning Eesti Teadusagentuuri tegevustega: etag.ee/teaduskommunikatsioon.
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Ettekanne „Kuhu suunavad uued valdkondlikud arengukavad Eesti haridust ja 
teadust?“
Kristi Vinter-Nemvalts (Haridus- ja Teadusministeerium)

12. mail 2021. aastal võttis Riigikogu vastu pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“, mis annab üldised suunad 
erinevatele poliitikakujundajatele ja valdkondlikele arengukavadele, et Eesti oleks paarikümne aasta pärast 
elamiseks ja töötamiseks parim paik. Valdkondlikke arengukavasid on Haridus- ja Teadusministeeriumis neli: 
haridusvaldkonna arengukava 2021–2035, eesti keele arengukava 2021–2035, noortevaldkonna arengukava 2021–
2035 ning teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021–2035.

Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondlike arengukavade koostamise protsess algas 2018. aastal ideekorje ja 
visiooniloomega. Teadlaste juhitud töörühmad seadsid hariduse ja teaduse sihte aastani 2035. 2019. aasta kevadest 
kuni 2020. aasta suveni toimus suurel hulgal kohtumisi ja arutelusid, kus väga erinevates vormides said kaasa rääkida 
sajad inimesed: teadlased, erinevate elualade eksperdid, töömaailma esindajad, koolijuhid, õpetajad, lapsevanemad, 
õppijad, tugispetsialistid jt. Tänaseks oleme etapis, kus valitsus on kiitnud heaks TAIE ja noortevaldkonna 
arengukavad ning Riigikogus on toimunud ekeele arengukava arutelu ja lähiajal on toimumas haridusvaldkonna 
arengukava arutelu, et siis juba kinnitada mõlemad arengukavad ka Vabariigi Valitsuses.

Millega tuleb arenguid kavandades arvestada?

Määramatusest ja kiiretest muutustest on saanud meie elu reaalsus. Meil kõigil on vaja oskust toime tulla ja kohaneda 
muutustega. Mida kiiremad on muutused, seda olulisemaks muutuvad üldoskused. Haridussüsteemilt eeldatakse 
uute oskuste kujundamist, kuid vähemoluline pole kooli ja kodu koostöö ning oskuste elukestev arendamine. 
Eksperdid1 soovitavad õppimisel ja õpetamisel senisest enam keskenduda oskusele õpitut rakendada ehk võimet 
mõtestada ja väärtustada õpitu sisulist tähendust. Kõlab lihtsalt, aga praktikas ellu viimine nõuab pingutust.

Meie ees seisab väljakutsena elanikkonna vananemine, mis tingib uued nõudmised tööturule ja sotsiaalvaldkonnale, 
muutuvad töö tegemise viisid ja ootused töötajale. Elanikkonna vananemine tähendab pikemat tööelu perioodi 
ning eeldab lisaks oskuste pidevale arendamise ka võimekust hoolitseda oma vaimse tervise eest. Tööturu pidevad 
muutused: uute töövormide teke, virtuaalne kaugtöö, projektipõhine ja meeskondades toimuv töö, osalise tööajaga 
töötamine ning uued lisanduvad valdkonnad, tehnoloogiad ja erialad nõuavad samuti uusi oskusi2,3,4. Tehnoloogia 
kiire areng tingib vajaduse kiiresti reageerida ümber- ja täiendõppe kaudu, aga kindlasti eeldab see ka aina paremaid 
digioskuseid.

DESI5 andmetel on meie inimesed Euroopa Liidu riikide seas digioskustelt kõrgel kolmandal kohal. Samas on 
eagruppide vahel suur lõhe. Kui Eesti 16–24-aastastest noortest on baastasemest kõrgemad digioskused 76%, siis 
65–74-aastaste seas on vastav näitaja vaid 4%. Sellega tuleb tegeleda, mistõttu oleme seadnud arengukavade üheks 
eesmärgiks Eesti elanikkonna digioskuste arendamise.

Meie haridussüsteemi nurgakivi on meie õpetajad. Püsivaks mureks on õpetajate järelkasv ja palk. Eesti õpetajate 
palgakasv on olnud küll üks OECD riikide kiiremaid − viimase kuue aastaga on üldhariduskoolide õpetajate 
keskmine brutokuupalk kasvanud ligi 70% − kuid sellest hoolimata on õpetajate palga mahajäämus Eesti 
keskmisest ning stabiilse ja professionaalse õpetajaskonna tagamine riigile jätkuvalt suur väljakutse. Eriti kriitiline 
on Eesti koolides seis loodusteaduslike ainete ja matemaatikaõpetajatega6. Näiteks iga viies matemaatika-, keemia-, 
geograafia- ja bioloogiaõpetaja on vähemalt 60 aastat vana ning füüsikaõpetajatest on selles vanuses juba iga neljas. 
Viimane teeb veel suuremaks väljakutseks vajaduse pakkuda senisest enam praktilisi kutseoskusi ja tehnoloogiaga 
seotud oskusi ning soodustada LTT-valdkonna ainete õpet üldhariduses.

Toetamaks Eesti elanike elukvaliteedi tõusu, heaolu kasvu ning teadmuspõhist majandusarengut, peame soodustama 
suurema lisandväärtusega oskuste arendamist, pakkudes enam õppimisvõimalusi nutika spetsialiseerumise 
valdkondades, ühiskonnas eelisarendatavates valdkondades ja oluliste avalike teenuste pakkumisel (nt õpetaja, 
tervishoiutöötaja, siseturvalisuse valdkonna töötajad).

Kõiki nimetatud globaalseid muutusi ja Eesti väljakutseid silmas pidades oleme seadnud sihte ka HTMi 
valdkondlikes arengukavades.
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Haridusvaldkonna arengukava 2021-–2035 olulised märksõnad on elukestev õpe ja paindlikud õpiteed, 
valikurohked ja kättesaadavad õpivõimalused ning mitmekesised õpikeskkonnad. Õppija saab oma õpitee 
kujundada vastavalt vajadusele ja võimetele. Olulisel kohal on õpetaja, kes on tulevikus üha enam ennastjuhtivaks 
õppijaks kujunemise toetaja. Haridussüsteem peab toetama igas vanuses inimeste kiiret ümber- ja täiendusõpet 
ning pakkuma õpet, mis vastab tööturuvajadustele. Olulisel kohal on aine- ja erialateadmiste kõrval üldpädevused.

Eesti keele arengukava 2021–2035 üldeesmärk on tagada eesti keele elujõud ja toimimine esmase keelena igas 
eluvaldkonnas, tagada igaühele õigus ja võimalus kasutada Eesti Vabariigis eesti keelt, säilitada ja tugevdada eesti 
keele staatust, mainet ja eestikeelset kultuuri- ja inforuumi ning väärtustada teiste keelte valdamist. Eesti keele, 
keeleteaduse ja keeletehnoloogia arendamise kõrval sõnastatakse arengukavas ka eesti keele kui teise keele ja 
võõrkeelte õppe, hindamise ja oskusega seotud prioriteedid ja eesmärgid.

Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 kinnitati valitsuses 12. augustil 2021 ja selles seatakse eesmärk tagada 
lastele ja noortele avarad arenguvõimalused ning tõhustada turvavõrgu toimimist, et suurendada sotsiaalset kaasatust 
ning võimaldada tervislikku ja täisväärtuslikku elu kõigis Eesti piirkondades.

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava aastateks 2021–2035 kinnitati 
valitsuses 15. juulil 2021 ning seda iseloomustab varasemast tugevam rõhuasetus teaduse ja teadlaste mõju 
kasvatamisele ning teadustulemuste kasutamisele Eesti arenguvajaduste lahendamisel. Arengukava eesmärk on 
tagada teadussüsteemi alusvõimekus, mis on vajalik ühiskonna toimimiseks, ja ettevõtluskeskkond, mis soosib 
kõrge lisandväärtusega rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise ettevõtluse arengut, samuti toetada koostööd ja 
koosloomet teaduse, ettevõtluse ja riigi ühistegevustes, et sünniksid teadmusmahukad lahendused riigile ja uued 
ärivõimalused ettevõtlussektorile. Arengukavas on viis fookusvaldkonda: digilahendused; tervisetehnoloogiad ja 
-teenused; kohalike ressursside väärindamine; nutikad ja kestlikud energialahendused; elujõuline Eesti ühiskond, 
keel ja kultuuriruum.

Arengukavade eesmärkide elluviimine toimub programmides, kus väga oluline roll on erinevatel koostööpartneritel, 
et tagada parimad võimalikud lahendused tänaste kitsaskohtade ületamiseks ning meie tugevuste võimestamiseks. 
Programmide tegevuste sisustamine saab olema järgmine suur pingutus. Arengukavades kirjeldatud väljakutsed on 
meile ühised. Parimad lahendused saavad sündida vaid koosloomelises partnerluses. Jagugu meil selleks palju ühist 
tarkust ja koostöösoovi!

1 SA Kutsekoda. (2018). Eesti tööturg täna ja homme 2018. oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2018/12/Eesti-t%C3%B6%C3%B6turg-t%C3%A4na-
ja-homme-2018.pdf.
2 Eamets, R. (2019). Eesti haridus- ja teadusstrateegia 2021–2035: Konkurentsivõime visioon. hm.ee/sites/default/files/haridus-_ja_teadusstrat_2035_
konkurentsivoime_visioon.pdf.
3 Lauristin, M; Loogma, K. (2019). Eesti haridus- ja teadusstrateegia 2021–2035: Heaolu ja sidususe visioon. hm.ee/sites/default/files/haridus-_ja_
teadusstrat_2035_heaolu_ja_sidususe_visioon.pdf.
4 OECD Learning Compass 2030: Skills for 2030. oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/skills/Skills_for_2030_concept_note.
pdf.
5 The Digital Economy and Society Index (2020). digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-estonia.
6 SA Kutsekoda. (2018). Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadustele: haridus ja teadus. oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2016/12/oska_HT_veeb.pdf.
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Ettekanne „Õpetajate järelkasv peab olema riiklik prioriteet“
Liis Reier (Tallinna Prantsuse Lütseum)

Heaks õpetajaks enamasti kasvatakse ja kujunetakse töötades, vähesed on õpetajaks sündinud. Õpetaja pole 
võimalik olla tööampsudena. Oluline on, et koolis töötaksid õpetajaks sobivad isiksused – sihikindlad planeerijad 
ja elluviijad, julged katsetajad, heade juhiomadustega, paindliku mõtlemisega, empaatilised, usaldusväärsed, 
tasakaalukad, suurepäraste sotsiaalsete ja emotsionaalsete kompetentsidega, väga mitmekülgsed ja laia silmaringiga 
(st lõiminguvõimelised) inimesed. Samas väidan, et olulisim omadus on tahe, sest kui inimene tahab koolis töötada, 
siis see töö võimaldab endas arendada kõiki eelpool nimetatud omadusi, oskusi ja kompetentse.

Õpetajaametiga kaasnevad juba praegu hüved ja privileegid, mida tuleb teadvustada:
• lähtetoetuse taotlemise võimalus;
• 35-tunnine töönädal;
• 56 tasustatud puhkusepäeva aastas;
• suhteliselt paindlik tööaeg;
• mõjukus;
• avaliku esinemise võimalus;
• vahetu tunnustuse võimalus;
• ITIC kaardiga kaasnevad hüved ja soodustused (nt soodsamad teatripiletid, raamatuhinnad, kontoritarbed 

jms).

Mis paneks noored õpetaja eriala valima? Töötavate õpetajate eeskuju koolis, mõjukus ühiskonnas ja 
karjäärivõimalused on noorte jaoks otsustava tähendusega. Noored otsivad varasemast kauem erinevaid kogemusi 
ja väljakutseid, on senisest mobiilsemad ja ka valivamad töökeskkonna ja -tingimuste suhtes.

Töötavate õpetajate eeskuju on õpetajate järelkasvu tagamisel määrava tähtsusega. Amet nõuab järjest 
mitmekülgsemat tegutsemist ja erinevamaid kompetentse. Kõige tähtsam küsimus, mis tuleb lahendada õpetajal, 
on: kuidas õppida? Sellele küsimusele vastuse otsimine peab olema iga õpetaja esimene väljakutse. Õpetajal on 
piisavalt autonoomsust, et selle küsimusega tegeleda. Samas on õpetajal lisaks põhiülesandele väga palju erinevaid 
kohustusi, milleks ei ole sageli aega ega piisavat ettevalmistust, mistõttu õpetaja tajub, et ta ei saa kõigi ülesannetega 
hakkama. Noortele eeskujuks saab olla õpetaja, kes tajub, et ta saab oma tööga hakkama, kes on rahulolev. Koolile 
on pandud järjest uusi ülesandeid, kuid vähemaks võtta ei osata kusagilt. Kõigilt koolidelt ja õpetajatelt ei saa 
nõuda kõike. Haridusjuhid alates ministrist kuni koolijuhtideni peavad suunama õpetajate spetsialiseerumist, sest 
teadlikult juhitud spetsialiseerumine vähendaks rööprähklemist ja pinnapealsust.

Õpetaja karjäär ei saa olla ainult vertikaalne: alustav õpetaja – õpetaja – õppetooli juht – õppejuht – direktor. 
Selgemini tuleb ära näidata need valdkonnad, mis suunas õpetaja saab ennast arendada ja ühiskonnaelus kaasa 
rääkida, st oma huvisid rakendada, kompetentsust kasvatada ja valikutest lähtuvalt võtta suuremat vastutust 
koolis või väljaspool kooli: nt õppekirjandus; haridustehnoloogia; eripedagoogika; psühholoogia; üld-didaktika; 
ainedidaktika ja praktikantide juhendamine; õpetajate aine- või erialaühenduste juhtimine; õppekava-arendus; 
huviharidus; klassijuhatajatöö; õpilaste akadeemiline ettevalmistus, sh uurimistööde juhendamine; kodu toeta 
õpilaste toetamine; andekate õpilaste toetamine ja ettevalmistamine ainevõistlusteks; rahvusvaheline koostöö ja 
õpilasvahetused; andragoogika, töö lapsevanematega jne.

Õpetaja ametiuhkus on seotud tema erialaeksperdi staatusega – st kuivõrd on õpetaja haridusekspert 
ühiskonnas. Kuivõrd ühiskond, sh lapsevanemad aktsepteerivad õpetaja ettevalmistust ja kogemusi laste ja noorte 
kasvatamisel? Selleks on oluline kindlaks teha ja sõnastada: mida peab iga õpetaja suutma ja oskama, st mis 
on õpetaja võimuses? Eelnevale küsimusele vastamiseks tuleks esmalt leida vastused järgmistele küsimustele: 
kuidas kodu ja kooli vastutust täpsemini piiritleda?; kust saavad kool ja õpetaja abi, kui peamine lapse murede 
allikas ja õppimise takistus on seotud koduga?; kes aitab lapsevanemat, kui tal puuduvad oskused, teadmised ja 
vanemlik ressurss?; kuidas korraldada lapsevanemate teadlikku ettevalmistust lapsega suhtlemiseks, kasvatamiseks, 
arengupsühholoogia arvestamiseks jne?

Õpetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega (PGS § 75 
(2)). Õpetajate ettevalmistus õpilaste mitmekesiste individuaalsete eripäradega toimetulekuks on ikka veel väga 



11Reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents 10.–11. september 2021, Tallinn

„Palju toredaid mõtteid ...“

ebaühtlane. Kõigile õpetajatele on vaja tagada tööaja sees kvaliteetsed ja praktilist väljundit silmas pidavad 
pikaajalised koolitused eripedagoogikast ja tööst lapsevanematega. Erialased koolitused peavad lähtuma spetsialisti 
arenguvajadusest.

Kuidas lahendada õpetajaameti jätkusuutlikkuse küsimus Eestis?

Õpetaja töötasu küsimus mõjutab alustavate õpetajate valikuid. Riigikogu ja valitsuse võimuses on kindlaks 
määrata konstantne hariduskulude protsent SKT-st. Vaid seda tehes saab pikaajaliselt planeerida kogu süsteemi 
tööjõukulusid. Magistrikraadiga ja 1,0 ametikohal töötava õpetaja töötasu peab olema 120% Eesti keskmisest 
palgast.

Õpetaja töö tasustamisel tuleb arvestada tööaega, kvalifikatsiooni (sh enesetäiendamist), staaži, õpilaste arvu 
ja eriülesandeid (näiteks klassijuhataja töö tasustamisel tuleb arvesse võtta klassi õpilaste arvu; loov ja uurimistööde 
juhendamise tasustamine peab olema riigis ühtselt reguleeritud jne).

Kuna enesetäiendamine on õpetaja ametialane kohustus, siis tuleb koolitusi võimaldada tööaja raames. Õpetajate 
kutseoskuste arendamine ja haridusuuendustega kursis hoidmine peab olema ühtlane ja paremini reguleeritud.

Alustavat õpetajat toetava kooli põhimõtteid tuleb kõigis koolides rakendada riigi ja KOV-i toel.

Õpetajatele peab olema tagatud regulaarne (iga 2 aasta järel) tervisekontroll töötervishoiu spetsialisti poolt.

Õpetajal võiks olla õigus tasustatud vabale semestrile enesetäiendamiseks (5, 6 või 7 aasta jooksul). Selleks tuleks 
luua sümbioos praktikasüsteemiga – õpetajaeriala praktikandid saavad töökogemuse, asendades vabal semestril 
viibijat.

Tasuta muuseumikülastuse võimalus õpetajatele kiirendaks mitteformaalhariduse integreerimist formaalharidusse.

Õpetajate töö tasustamiseks ja täiendõppe korraldamiseks peab olema riigieelarves senisest rohkem 
vahendeid. Poliitiline valik on, kas tõsta õpetajate palga alammäära, taastada atesteerimissüsteem koos 
diferentseeritud tasustamisega või näha ette riiklik lisaraha koolidele ühiskonna arengu seisukohalt oluliste 
ülesannete täitmiseks ja jätta palgapoliitika koolijuhtide pädevusse. Paremini peavad olema reguleeritud 
õpetaja karjäärimudel ja töökohustused, lisandunud tööülesannetega seoses vajavad koolid rohkem tööjõudu 
või tuleb oluliselt vähendada koolile pandud kohustusi.
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Ettepanekud õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti väärtustamiseks, et tagada 
Eesti riigi jätkusuutlikkust
Madis Somelar (Tallinna Reaalkool, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts, õpetajate võrgustik)

19. novembril 2020 toimus Riigikogu täiskogus oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutelu teemal „Õpetajate 
järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“. Riigikogu kultuurikomisjoni esitas 
mulle palve esinemiseks ning valmis kokkuvõte, mille saatsin Riigikogu täiskogule. Minu haigestumise tõttu esines 
Riigikogu täiskogu ees Liis Reier. Järgnevalt on toodud ettepanekud, mida tegin Riigikogu täiskogule nimetatud 
teemal. Kokkuvõtte koostamisel lähtusin isiklikust töökogemusest ning õpetajate ühenduste ettepanekutest.

1. Tõsta õpetajate töötasu täistööaja (35 tundi töönädalas) kohta 1800 eurole (brutopalk). Tagada õpetajate 
regulaarne palgatõus. Üldhariduskooli õpetajal on teise astme kõrghariduse ehk magistrikraad. Kuna soovime, 
et õpetajaks läheksid õppima võimekad gümnasistid, siis peab töötasu olema konkurentsivõimeline teiste 
magistriõppe lõpetanud erialade palgatasemega. Lõpuks peame riigina jõudma olukorrani, kus õpetajakoolituse 
erialadel on konkurents. Haardega, pühendunud, laiade teadmiste ning suurepärast metoodilist repertuaari omavad 
õpetajad loovad väärtusi – suudavad väärindada meie riigi inimressurssi ka juhul, kui osade vanemate panus on 
tagasihoidlikum. Kvaliteetne rahvastik on jätkusuutlik.

2. Kui õpetaja täistööaeg on 35 tundi nädalas, siis ühele ametikohale ettenähtud ainetundide arv ehk n-ö 
kontakttundide arv nädalas peaks olema mitte enam kui 16 tundi. Allesjäänud 19 tundi peaks jääma eelkõige 
ainetundide ettevalmistamiseks, sest mida kvaliteetsem tund, seda tulemuslik on õppimine. Aega tuleb arvestada 
ka õpitulemuste analüüsiks ning tagasisidestamiseks. Nii suudame reaalselt teostada viimase 10 aasta suuremaid 
haridusuuendusi: õppimist toetava hindamise põhimõtete rakendamist, kaasava hariduse põhimõtete vähemalt 
osalist realiseerimist, iga õppija õpiraja toetamist jne. Täna ei ole lahenduseks õpilaste arvu vähendamine klassis. 
Kui vähendame ühes klassis olevate õpilaste arvu, siis loome klasse juurde. Neile klassidele pole aga õpetajaid, sest 
õpetajate põud on juba sedavõrd suur.

3. Kuna muutused ühiskonnas ning kaasava hariduse põhimõtete rakendamine on toonud ühte klassiruumi 
(õpiruumi) kokku väga mitmekesiste huvide ja võimetega õpilased, siis peaksime aja jooksul vajaduspõhiselt 
vähendama õpilaste arvu klassis. See võiks teostuda järk-järgult järgmise 10 aasta jooksul.

4. Tuleks moodustada asjatundjatest sõltumatu ekspertkomisjon, mille ülesanne oleks kokku panna võimalikult 
objektiivne ja laiahaardeline raport õpetajaameti erinevate aspektide, probleemide ja nendevaheliste seoste kohta. 
Analüüsima peaks õpetajate õnnetunnet. Erakordselt oluliseks peetakse õpetajatöö tegeliku sisu ning sellega 
kaasneva koormuse väljaselgitamist. See peab olema teaduspõhine, objektiivne ning riigimehelikult koostatud. 
Haridus peaks olema riiklik prioriteet.

5. Luua ühiskonnas selgus, et õpetajatöö keskmes on väga kvaliteetse õppe läbiviimine õpiruumis (ehk 16 
kvaliteetse ainetunni andmine). Lisatöö – klassijuhatamine, õpilaste ettevalmistamine ainevõistlusteks, töö 
täiendkoolitajana, praktikantide juhendamine, loov- ja uurimistööde juhendamine, aineühenduse juhtimine jne 
– on kokkuleppeline tasustatud lisatöö. Lisatöö eest on määratud töötasu minimummäär. Noore õpetaja mentori 
töötasu peaks olema vähemalt 300 eurot kuus. Klassijuhataja töötasu peaks olema vähemalt 300 eurot kuus ning 
kasvama koos õpilaste arvuga klassis (seda klassijuhataja töötab suurema kollektiiviga: arenguvestlused, suhtlemine 
vanematega, nõustamised jne). Õpetajatel on erinevad võimed, soovid, haare ning hetk oma isiklikul elukaarel. 
Kõik õpetajad ei sobi klassijuhatajaks, koolitajaks jne. Mõni õpetaja saabki noore lapse vanemana pühenduda 
koolile üksnes 35 tundi nädalas. Ideaaliks ja raamiks ei ole 35-tunnine töönädal. Kui õpetaja ja koolijuht tunneb, 
et õpetaja suudab enam, siis ta võib ka enam töötada, kuid see peab olema kokkuleppeline ning lisatöö peab 
olema tasustatud. Õpetajate kinnistamine ühe kooli juurde üldtööaja raames on proovitud ja tagurlik meetod. See 
vähendab õpetajatöö atraktiivsust veelgi.

6. Töötada välja täna puuduv õpetajate karjäärimudel. 2013. aastani kehtinud atesteerimissüsteem oli suure osa 
õpetajate poolt tunnustatud. Vanemõpetajaid oli ca 25%, pedagoog-metoodikuid 4%. See kaotati ilma laiema 
õpetajaskonna toetuseta. Täna kehtiv õpetajate kutsesüsteem ei ole karjäärimudel. See on mõeldud inimestele, 
kel on magistriharidus, kuid kes pole õpetajaks õppinud, kuid soovivad õpetajana tööle asuda (taotleda endale 
õpetajakutset). Suur osa tänastest õpetajatest on juba ülikoolis õpetajaks õppinud. Õpetajate kutsestandard väärtus 
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on selle ambitsioonikus – see näitab reaalselt, mida õpetajatööst oodatakse.

7. Vabariigi Valitsuse kehtestatud põhikooli õppekavas peaks vabaks andma ainetundide ülemmäära, tuleks enam 
usaldada koolide autonoomiat. Kooskõlas hoolekogu, pidaja, õpilaste ja õpetajatega lubada koolil välja töötada 
õppekava, mis enam soosib süvaõpet. Eesti varasem kogemus näitab, et süvaõppe pinnalt on enam võimalik innustada 
õpilasi konkreetsest õppeainest vaimustuma ning seeläbi tekitada neis indu ka õpetajaks õppida. Ülemmäära vabaks 
andmine annaks koolidele suurema võimaluse lisada põhikursuste hulka ka informaatika, ettevõtlusõppe jne. Riik 
peaks selgelt mõtestama, mis on erinevate Eesti koolide roll. Eesmärgiks peaks olema pakkuda erinevaid õppijate 
õpiradu erinevates koolides, mitte võimalikult palju valikuid (õppijate õpiradu) ühes koolis. Viimane killustab, ei 
võimalda spetsialiseeruda ning raiskab hinnalist ressurssi.

8. Toetada kooli lisaressurssidega, kes võtavad oma tegevustes (läbi arengukavade) fookusesse õpetajakoolituse 
tudengiteks pürgijate ettevalmistamise gümnaasiumiastmes. Ressursse anda tegevusteks, mille tulemuslikkust 
on võimalik ka hinnata (näiteks toob kaasa võib-olla hoiakute muutuse ühiskonnas). Võib-olla luua analoogne 
kutsemeisterlikkuse programm, nagu on tänastel spordi alaliitudel.

9. Jätkusuutlikkuse tagamise üks valdkondi on hea valitsemise printsiibi järgmine. Hea valitsemine on kaasav, 
läbipaistev ning tulemuslik. Seda põhimõtet tuleks rakendada õpetajaskonnaga töös nii riigi keskvõimu, kohaliku 
omavalitsuse kui ka koolijuhi tasandil. 2019. aasta ja 2020. aasta on õpetajaskonnale olnud erakordselt kurnavad, 
eelkõige seetõttu, et oluliste haridusreformide kavandamisel on jäetud õpetajatest eksperdid kõrvale (näiteks pikalt 
kestnud välishindamise teema) ning distantsõppe perioodil esitatud sõnumid on jäänud tihti ebaselgeks. Ühte riiki 
lihtsalt ei juhita, vaid tehakse koos oma kodanikkonnaga. Siis vastutatakse ka koos. Ühelgi võimul ei ole õigus 
kodanikkonnalt nende riiki ära võtta.

10. Koolijuhi tööleping ei peaks olema tähtajaline, sest töö juhina eeldab pühendumist ja vastutust. Koolijuhi 
valik peab lähtuma pädevusest, mitte erakondlikust kuuluvusest. Koolijuht peaks ise ole esiõpetaja, et ta mõistaks 
ja väärtustaks õpetajatööd ja -kutset. Koolijuhi töö tulemuslikkust ja kvaliteeti peaks hindama. Samas peab olema 
ka pidajal pädevust selle hindamiseks. Riik peaks oma eeskujuga toetama arusaamist, et õpetaja peab olema 
magistriharidusega spetsialist. Täna töötab üldhariduskoolides 15 843 õpetajat, kellest vastavat kvalifikatsiooni ei 
oma pea 5000 õpetajat. Täna annab Eestis 15 inimest tunde, kel on üksnes 9. klassi haridust ning 946 inimesel on 
üksnes keskharidus.

11. Gümnaasiumiõpilast motiveerivad õpetajaks saama suurepärased eeskujud. Tuleks vähendada õpetajate 
koormust nii, et nende sotsiaalmajanduslik olukord ei halveneks.

12. Õpetajakoolituse keskmesse peaksid tõusma uuesti äsja gümnaasiumi lõpetanud õpilased. Tagamaks 
kandidaatide rohkust, tuleks toetada õpetajaks pürgivate tudengite sotisaalmajanduslikku olukorda: stipendiumid, 
soodne elamispind ühiselamus, tasuta mäluasutuste ja teaduskeskuste külastamise õigus. Stipendiumi maksmisel 
arvestada seda, et näiteks matemaatika erialad konkureerivad IT-erialadega. Hetkel on IT-valdkonna stipendiumid 
suuremad. Vajadusel maksta LLT-valdkondades suuremat stipendiumit, sest seal on õpetajate järelkasvu probleem 
hetkel kõige teravam.

13. Tagada õppejõudude (õpetajate õpetajate) järelkasv. Tänane õppejõudude töötasu ei taga õpetajakoolituse 
jätkusuutlikkust.

14. Riik peaks teadlikumalt ja oskuslikumalt toetama ning tunnustama praktikakoole. Üle tuleks vaadata praktikat 
juhendavate õpetajate töötasud. Luua Eestis kompetentsikeskuste süsteem, mis toetab nii süvendatud ja praktilist 
õpet üldhariduskoolis ning annab võimaluse õpetajakoolituse tudengitel teha praktikat just üldhariduskoolide 
juures paiknevates kompetentsikeskustes.

15. Ühtluskool on tänase Eesti Vabariigi suur väärtus. Riigina peaksime tagama, et igas Eestimaa paigas saab 
laps kvaliteetse hariduse. Kvaliteedi hindamisel on oluline säilitada õpitulemuste riiklik välishindamine ühtsete 
ülesannetega põhikooli lõpueksamite kaudu. Riiklike põhikooli lõpueksamite kaotamisega pannakse koolile kogu 
vastutus hariduse kvaliteedi kontrollimise üle. Koolil võivad selleks puududa vajalikud teadmised, kogemus ja 
ressurss. Kõigile õpilastele, sh ka haridusliku erivajadusega õpilastele, peab olema tagatud võimetekohane haridus, 
kvaliteetne tugiteenus ja tugiteenuste jätkusuutlikkus. Kvaliteetse tugiteenuse ja tugimeetmete tõhususe üheks 
hindamise viisiks on põhikooli riiklikud lõpueksamid. Praegu on võimalus põhikool lõpetada eritingimustel. Just 
sellistel tingimustel, mis sobivad õpilasele ja on kooskõlas tema personaalse arenguga. Õpilane saab sooritada 
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põhikooli riiklikud eksamid talle tuttaval ja sobival viisil. Eritingimustel eksamite sooritamine annab kontrollitud 
tagasiside tugimeetmete tõhususest ja kaasava hariduse põhimõtete järgimisest ning kitsaskohtadest, mille alusel 
saab tulevikus tööd veelgi paremini korraldada.

16. Kohalikud omavalitsused saavad toetada nii tõmbekeskustes (elamispind kallim) kui ka maapiirkondades 
(üüripinda keerulisem leida) noorte õpetajate tööleasumist soodsa elamispinnaga. Sellest on Eestis häid näiteid 
olemas, kuid see peaks olema ühtsem.

17. Õpetajaskonna jätkusuutlikkuse tagamisel peame riigina tagama ka vene kodukeelega noorte kvaliteetse 
hariduse, konkurentsivõime tööturul ning eri kodukeelega ühiskonna sidususe, kus teatud kultuurilised väärtused on 
rahvuspõhised, samas teatud väärtused rahvusülesed ja ühiskonda siduvad. Seni, kuni eksisteerivad kaks paralleelset 
„maailma“ (eesti õppekeelega koolid ja vene õppekeelega koolid), ei tajuta lõpuni ühist vastutust jätkusuutlikkuse 
teemal.

18. Tagada õpetajate jätkusuutlikkus ka kutsekoolides, ka seal on õpetajate põud suur.

19. Tugevalt õpetajalt oodatakse laia silmaringi, adekvaatset maailmapilti ning suutlikkust lõimingut realiseerida. 
Õpetajaskond on korduvalt rääkinud ka sellest, et mäluasutuste külastamine võiks olla nii õpilastele kui õpetajatele 
tasuta. Ühiskond peaks nägema muuseumis, arhiivis või teatris õpilaste õpiruumi, mida õpetaja külastab eesmärgiga 
toetada seeläbi oma õppijate arengut. Lisaks on korduvalt rõhutatud, et vaja oleks toetada mitteformaalse ja 
formaalse hariduse sidumist, tugevdada õpet mäluasutustes jne.

20. Avaliku sektori eestvedamisel, kuid kõigi sektorite ühistööna pingutada, et ühiskonnas toimuks hoiakute 
muutus õpetajaameti väärtustamisel. Kõik algab riigi suhtumisest, järgneb pidaja, siis koolijuht. Järgnevad 
muutused perekondades ning ühiskonnas laiemalt. On ka mõistetav, miks vanemad on õpetajate tööd tegevate 
inimeste suhtes kriitilised – täna ei ole paljudes koolides tööl spetsialistid. 5000 üldhariduskooli õpetajal puudub 
vajalik kvalifikatsioon. Distantsõpe näitas, et käärid on koolide vahel väga suured.
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Ettekanne „Õpetaja hääl seadusloomes“
Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Riigikogu)

Paari aasta eest oli mul võimalus osaleda ühes diskussioonis: kas me vajame poliitikuid, kes oleksid oma valdkonna 
eksperdid (nt, et paremini hakkama saada tervisevaldkonna väljakutsega, võiks minister olla vastava taustaga jne), 
või pigem vajame päris poliitilise taustaga juhte (nt, sest sa võid olla ükskõik kui tugev oma valdkonna ekspert, 
paraku aga poliitilistes koridorides ei pruugi see edu tagada). See on väga mitmekihiline ja huvitav küsimus. Olen 
arva musel, et ideaalis võiks heal poliitikul olla topelt-komplekt: poliitiline arusaam asjadest (liiga ei tee juriidilised 
oskused) ja oma valdkonna kompetents. Paraku ideaalseid juhtumeid on praktikas vähe ja tänases Eestis tajun 
rohkem poliitilise süsteemi kasvandikke. Päevakajaliste poliitiliste mängude reeglitest saavad nad suurepäraselt aru, 
juhtima nad on valmis ükskõik millist ministeeriumi, aga olukorra pahupool väljendub selles, et ekspertlust napib.

Hea otsuse algne valem

Ja sellises situatsioonis tuleb eriti eredalt esile kaasamise olulisus. Kaasamine on tegelikult kahepoolne protsess. Üks 
pool (poliitikutest või ametnikest võimulolija) tahab kaasata, tahab küsida, aru saada ja jõuda tulemusteni, mis 
rahuldaksid erinevaid osapooli. Ning teine pool (eksperdid, valdkonnas töötavad spetsialistid, huvigrupid) tahavad 
olla kaasatud, saavad aru oma rollist ja panustavad. Siit tuleb hea poliitilise otsuse algne valem.

Minul Riigikogu kultuurikomisjoni liikmena on hea tunne tõdeda, et viimastel aastatel on märgatav aineühenduste 
aktiivsuse tõus. Komisjon on alati püüdnud kaasata seadusloomes erinevaid huvigruppe ja osapooli. Kuid ilmselt 
paari aasta tagune põhikooli ühtsete ülesannetega lõpueksamite vajadusest tekkinud arutelu õpetajate ning Haridus- 
ja Teadusministeeriumi vahel kandis ka head vilja: õpetajate hääl on muutunud tugevamaks. Aineühenduste 
esindajad tulid toona parlamenti, suhtlesid erinevate fraktsioonide esindajatega, süvenesid seadusloome praktikasse 
ja jagasid parlamendi liikmetega oma kogemusi ning andsid ministeeriumi algatusele tagasisidet. Kultuurikomisjon 
on võtnud nende arvamust kuulda. Ning see oli sisuline alus, et järgmisel, tunduvalt suuremal teemal – õpetajate 
järelkasv – alustada lahenduste väljatöötamist just õpetaja vaatenurgast. Et poliitiline otsus ei oleks nii-öelda 
„kusagilt ülevalt alla lastud“, vaid et haridusvaldkonna jõud üheskoos mõjutaksid ministeeriumi arusaama, 
pakuksid lahendusi ja suunaksid poliitikuid. See oli hea ja vajalik praktika: aineühendustes on kompetents ja jõud. 
Ning suures mahus tänu kostvale õpetajate häälele on kultuurikomisjon jõudnud õpetajate järelkasvu teemaga nii 
kaugele, et sündis ka poliitiline kokkulepe. Nüüd siis sellest kokkuleppest täpsemalt.

Õpetajate järelkasvu teema kultuurikomisjoni laual

Karm tõdemus: paari aasta pärast realiseerub meil kriis haridusvaldkonnas, sest terendab õpetajate põud. Tegelikult 
on see kriis juba kohal. Poliitiliste lahenduste käivitamisel on oma valem. Heal juhul üks-kaks aastat läheb poliitilise 
otsuse vastuvõtmiseks ja selle rakendamiseks. Viis aastat omandavad haridust need uued õpetajad, kes, oletame, 
on uute lahenduste usku. See tähendab, et kui saavutatakse poliitiline kokkulepe ja vastavalt kokkuleppele tehakse 
otsuseid just praegu, siis kõige varem seitsme aasta pärast jõuavad õpetajaks õppinud inimesed kooli. Ning kulub 
veel aastaid, mil nendest kujunevad kogemustega väga head õpetajad. Järelikult on vaja kohe tegutseda.

Alates 2020. aasta suvest võttis Riigikogu kultuurikomisjon endale eesmärgiks õpetajate järelkasvu teema läbi 
töötada. Valmis sai ka plaan tegutsemiseks. Seejärel toimusid kohtumised Haridus- ja Teadusministeeriumi ning 
kõikvõimalike huvirühmade, sealhulgas ülikoolide, üliõpilaste ja kolmanda sektori ühenduste esindajatega. Kuid 
eelkõige oli fookus õpetajatel. Sügisel viis kultuurikomisjon teema Riigikogu suurde saali olulise tähtsusega riikliku 
küsimusena („Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala“). Seejärel 
toimus uuesti analüüs komisjoni tasemel ja küsiti kõikide fraktsioonide tagasisidet.

Märtsis 2021 liikus kultuurikomisjonist Vabariigi Valitsusele õpetajate järelkasvu tagamist puudutavad ettepanekud, 
kus nimetatakse samme, mille abil õpetajate järelkasvu küsimus kriisist välja tuua. Kevadise dokumendi olulisus 
seisneb selles, et see on erakondadeülene. Ehk kui seal seisab palgatõusu teema, siis see tähendab, et parlamendi 
tasemel saavutati kokkulepe – kõik on nõus. Ettepanekud puudutavad süsteemse tegevuskava koostamist õpetajate 
järelkasvu tagamiseks ja õpetajakutse populariseerimiseks, õpetajate ja tugispetsialistide karjääriraja väljatöötamist, 
motiveeriva töökeskkonna tagamist, alustavate õpetajate toetamist ning praktika ja pedagoogikaalaste ainete rolli 
suurendamist õpetajakoolituses. Loetelu on pikk, aga erakondadeülese konsensusliku paberi jaoks vägagi konkreetne. 
Parlament on suure töö teinud, nüüd on sõna valitsusel. Ja nagu oli öeldud eespool – tegutseda on vaja kohe.
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XIV Riigikogu koosseisu 2020. aasta sügisistungjärgul käsitleti Riigikogu kultuurikomisjonis 
ühe esmatähtsa teemana õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti väärtustamise küsimusi. Selle 
raames kohtuti haridus- ja teadusministri ning ministeeriumi ametnikega, erinevate 
huvirühmade (sh ülikoolid, üliõpilased, kolmanda sektori ühendused) esindajatega ning küsiti 
ettepanekuid kõikidelt Riigikogu fraktsioonidelt. Kultuurikomisjoni ettepanekul arutati 
eelmise aasta novembris Riigikogu täiskogus õpetajaameti väärtustamist olulise tähtsusega 
riikliku küsimusena.  
 
Õpetajakutse väärtustamine ning õpetajate järelkasvu tagamine vajab kõigi tasandite 
institutsioonide süsteemset koostööd. Valitsuse pädevuses on töötada välja tegevusplaan ning 
koordineerida selle elluviimist. Koolipidaja peab toetama koolijuhti ning viimase ülesandeks 
on vahetu motiveeriva ja õpetajat arvestava töökeskkonna loomine. Õpetajate järelkasvu 
tagamine sõltub koostööst koolikogukonna ja lapsevanematega, mistõttu tuleb tähelepanu 
pöörata ka laiemale ühiskondlikule foonile. Tegemist on kompleksse küsimusega, mille 
lahendamiseks tuleb kombineerida erinevaid meetmeid (töökoormus, töötasu, kooli juhtimine, 
õpetajaharidus jne).  
 
Allpool on toodud Kultuurikomisjoni ettepanekud Vabariigi Valitsusele õpetajate järelkasvu 
ja õpetajaameti väärtustamise tagamiseks. Palume Vabariigi Valitsuselt 3. juuniks tagasisidet, 
missuguses osas olete meie ettepanekuid juba arvestanud ning mida kavatsete arvestada 
edaspidi oma tegevuste planeerimisel. 
 
1. Koostada süsteemne tegevuskava õpetajate järelkasvu tagamiseks ja õpetajakutse 
populariseerimiseks 

 
Õpetajate järelkasv peab olema seatud riiklikuks prioriteediks. Seejuures vajame esinduslikke 
uuringuid ühiskonna ootustest õpetajaametile. Haridus- ja Teadusministeerium peab oma 
poliitika kujundamisse kaasama õpetajaskonna esindajaid, sealhulgas eriti vastavate 
aineühenduste poolt volitatud pedagooge. Õpetajakoolitus vajab ühtset juhtimist ja 
koordineerimist, misjuures on oluline ka kohalike omavalitsuste kaasamine õpetajate 
järelkasvu kindlustamiseks. Kuigi paindlike õpiteede loomine ja võimaldamine õpetajaks 
saamisel on oluline, tuleb selgelt sõnastada põhimõte, et koolis töötavad selleks tasemeõppes 
erialase ja pedagoogilise hariduse saanud õpetajad.  
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Ettepanekud Vabariigi Valitsusele

Austatud proua peaminister

XIV Riigikogu koosseisu 2020. aasta sügisistungjärgul käsitleti Riigikogu kultuurikomisjonis ühe esmatähtsa 
teemana õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti väärtustamise küsimusi. Selle raames kohtuti haridus- ja teadusministri 
ning ministeeriumi ametnikega, erinevate huvirühmade (sh ülikoolid, üliõpilased, kolmanda sektori ühendused) 
esindajatega ning küsiti ettepanekuid kõikidelt Riigikogu fraktsioonidelt. Kultuurikomisjoni ettepanekul arutati 
eelmise aasta novembris Riigikogu täiskogus õpetajaameti väärtustamist olulise tähtsusega riikliku küsimusena.

Õpetajakutse väärtustamine ning õpetajate järelkasvu tagamine vajab kõigi tasandite institutsioonide süsteemset 
koostööd. Valitsuse pädevuses on töötada välja tegevusplaan ning koordineerida selle elluviimist. Koolipidaja peab 
toetama koolijuhti ning viimase ülesandeks on vahetu motiveeriva ja õpetajat arvestava töökeskkonna loomine. 
Õpetajate järelkasvu tagamine sõltub koostööst koolikogukonna ja lapsevanematega, mistõttu tuleb tähelepanu 
pöörata ka laiemale ühiskondlikule foonile. Tegemist on kompleksse küsimusega, mille lahendamiseks tuleb 
kombineerida erinevaid meetmeid (töökoormus, töötasu, kooli juhtimine, õpetajaharidus jne).

Allpool on toodud Kultuurikomisjoni ettepanekud Vabariigi Valitsusele õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti 
väärtustamise tagamiseks. Palume Vabariigi Valitsuselt 3. juuniks tagasisidet, missuguses osas olete meie ettepanekuid 
juba arvestanud ning mida kavatsete arvestada edaspidi oma tegevuste planeerimisel.

1. Koostada süsteemne tegevuskava õpetajate järelkasvu tagamiseks ja õpetajakutse populariseerimiseks

Õpetajate järelkasv peab olema seatud riiklikuks prioriteediks. Seejuures vajame esinduslikke uuringuid 
ühiskonna ootustest õpetajaametile. Haridus- ja Teadusministeerium peab oma poliitika kujundamisse kaasama 
õpetajaskonna esindajaid, sealhulgas eriti vastavate aineühenduste poolt volitatud pedagooge. Õpetajakoolitus 
vajab ühtset juhtimist ja koordineerimist, misjuures on oluline ka kohalike omavalitsuste kaasamine õpetajate 
järelkasvu kindlustamiseks. Kuigi paindlike õpiteede loomine ja võimaldamine õpetajaks saamisel on oluline, 
tuleb selgelt sõnastada põhimõte, et koolis töötavad selleks tasemeõppes erialase ja pedagoogilise hariduse 
saanud õpetajad.

2. Töötada välja õpetajate ja tugispetsialistide karjäärirada, tagada neile (sh alushariduses) motiveeriv 
töökeskkond ning konkurentsivõimeline töötasu.

Õpetaja töökeskkonna ja karjääriraja kujundamine on esmalt kooli kvaliteetse juhtimise ja sisemise koostöö 
korraldamise küsimus. Selleks on vaja järjepidevalt tegeleda koolijuhtide kompetentside arendamise ja 
koolijuhtide sõltumatu akrediteerimisega. Õpetajate karjäär peab motiveerima arengut ja võimaldama nii 
vertikaalset kui horisontaalset edenemist. Õpetajate karjäärimudel ja täiendkoolitussüsteem peab toetama 
erialast arengut ning võimaldama enesetäiendust tööajast (sh mikrokraadide omandamine, õppesõidud, 
tasustatud vaba semester kindla aja järel). Õpetajat tuleb toetada heade koostöösuhete loomisel õpilaste ja 
lapsevanematega ning kooli kehtestatud reeglite ning kokku lepitud väärtuste eest seismisel.
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Õpetaja töökoormuse (35 tundi nädalas) sisse peavad mahtuma kõik õpetaja korralised tööülesanded 
(sh tundide ettevalmistamine ja läbiviimine, tagasisidestamine). Täiendavate tööülesannete eest (sh 
olümpiaadideks ettevalmistamine, uuele töötajale mentoriks olemine, teise õpetaja asendamine jms) tuleb 
maksta lisatasu. Klassijuhataja tasu tuleb oluliselt suurendada. Töökoormust aitaks leevendada kontakttundide 
arvu vähendamine (15–16 tunnile), tööülesannete jaotus, tehniliste ning õppetööga mitteseotud ülesannete 
vähendamine, digilahenduste arendamine. Kaasava hariduse nõuetega toimetulemiseks tuleb õpetajale tagada 
tugispetsialisti või abiõpetaja tugi. Läbi on vaja viia senise kaasava hariduskorralduse põhjalik kriitiline analüüs.

Õpetaja ja tugispetsialistide töötasu peab olema konkurentsivõimeline teiste kõrgharidusega spetsialistidega. 
Õpetajate töötasu tuleb siduda Eesti keskmise palgaga ja tõsta keskmisena kuni 1,4 kordseks. Samuti tuleb 
kaaluda õpetajate karjäärimudeli sidumist töötasuga. Õpetajate töötasu kontekstis peab muuhulgas pöörama 
tähelepanu muudele motivatsioonimehhanismidele (sh ameti eripärasid arvestav tervisekontroll, kultuuripakett, 
vajadusel KOV tugi eluaseme leidmiseks).

3. Luua täiendavad meetmed alustava õpetaja toetamiseks

Alustava õpetaja toetamine on oluline osa õpetajate järelkasvu ja õpetajate kooli jäämise tagamisel. Seetõttu on 
oluline, et alustavale õpetajale tagatakse jõukohased ülesanded, väiksem töökoormus (töötasu vähendamata), 
tasustatud kvalifitseeritud ja kogenud mentor, metoodika-alane tugi (sh alustava õpetaja tugiprogramm) ning 
arvestuslik vaba aeg tööaja sees (nt üks päev nädalas) õppimiseks, metoodiliste materjalide koostamiseks, tundide 
ettevalmistamiseks jne. Tuleb töötada välja alustava õpetaja pakett, mis motiveeriks ja lihtsustaks tööle asumist 
ning tööle jäämist (sh eluaset, õppelaenu, õppevahendeid puudutavad soodustused, kohaliku omavalitsuse ja riigi 
stipendiumid).

4. Suurendada praktika ja pedagoogikaalaste ainete rolli õpetajakoolituses

Õpetajakoolituse õppekavad peavad sisaldama pedagoogikaalaseid aineid juba bakalaureusetasemel, et 
suurendada üliõpilaste huvi õpetajakutse vastu ning sisseelamist tulevasse õpetajaametisse. Koolipraktika 
roll bakalaureuseastmel vajab süsteemselt suurendamist koos sellega kaasneva praktikajuhendajate täiendava 
finantseerimisega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aadu Must

Esimees

Koopia: haridus- ja teadusminister Liina Kersna

Urvo Klopets

631 6482 urvo.klopets@riigikogu.ee
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Ettekanne „Mida teha õpetajate järelkasvu kindlustamiseks?“
Liina Põld (Haridus- ja Teadusministeerium)

Õpetajate järelkasvu temaatika on riiklik prioriteet. Riigikogu täiskogu arutas õpetajaameti väärtustamist olulise 
tähtsusega riikliku küsimusena 2020. aasta novembris, ka kultuurikomisjon on teemaga põhjalikult tegelenud. 
Käesoleva aasta kevadel esitas kultuurikomisjon valitsusele ettepanekud õpetajakutse väärtustamiseks ning järelkasvu 
tagamiseks, sealhulgas süsteemse tegevuskava koostamiseks.

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 ette valmistades jõudsime partneritega ühisele arusaamisele, et õpetaja on 
ja jääb õppeprotsessi kavandamisel, toetamisel ja tagasisidestamisel võtmeisikuks. Seetõttu oleme ka ministeeriumis 
ühe olulisima strateegilise eesmärgina kavandanud õpetajate järelkasvu tagamise.

Peame loomulikuks, et iga inimene saab oma panusele vastavat töötasu. Õpetajad teevad igapäevaselt väga suure 
mõjuga tööd. Et pädevaid ja motiveeritud õpetajaid jätkuks Eestis ka mõne aasta ja aastakümnete pärast, peab 
õpetajate palgakasv püsima riikliku prioriteedina. Eesti on hariduskulude võrdluses Euroopas esikolmikus, samal 
ajal näiteks OECD riikide seas oleme õpetajate palga suuruselt viimaste seas, mis tähendab, et haridusse suunatud 
raha ei jõua meie kõrgelt kvalifitseeritud õpetajate väärtustamisse.

Oleme ühiskonnas kokku leppinud, et õpetaja palk peaks olema 120% riigi keskmisest. Kevadel jõudis valitsus 
kokkuleppele õpetajate töötasu alammäära 3%-ses tõstmises, sügisestel eelarve läbirääkimistel arutelud jätkuvad. 
Selleks, et hoida õpetajate töötasu võrdluses riigi keskmisega samal tasemel nagu sel aastal, peaks palk tõusma 
vähemalt 5%. Selleks, et järgnevate aastatega jõuda 120%-ni riigi keskmisest palgast, on vaja lisaraha 295 miljonit 
eurot. See ei saa ega tohi näida võimatuna.

Värskest õpetajaameti kuvandi uuringust1 nähtub, et 2016. aastaga võrreldes on kasvanud õpetajate kutsekindlus 
ning õpilastel soov õpetajaks õppida. See trend rõõmustab, sest noored on õpetajatena kooli väga oodatud ning 
olemasolevate õpetajate soov oma ametikohal jätkata tagab koolides stabiilsuse. Uuringust selgub aga ka, et 
õpetajaametit peetakse kõikides sihtrühmades jätkuvalt ahvatlevaks valikuks eelkõige juhul, kui palk oleks kõrgem 
ja tööstress väiksem. Nii ministeeriumi kui koolide jaoks on kasulik teada, et oluliseks tingimuseks õpetajaameti 
valikul on suurema toe pakkumine alustavatele õpetajatele, aga ka mõnusam ja vaba tööõhkkond, karjäärivõimalused 
ning kooli juhtkonna toetav suhtumine. Neis koolides, kus õpetajad teevad süsteemselt koostööd, on ka õpetajad 
oma tööga rohkem rahul.

2020. aasta sügisel, samaaegselt kultuurikomisjoni ettepanekutega, moodustasime haridus- ja teadusministeeriumi 
juhtimisel töörühma õpetajate järelkasvu ja jätkusuutlikkuse tegevuskava loomiseks. Sellesse panustasid 37 valdkonna 
eksperti nii ülikoolidest jt haridusasutustest kui õpetajaameti jätkusuutlikkusse panustavatest vabaühendustest.

Töörühm sõnastas järelkasvu tagamise problemaatikat, käsitledes peamised juurpõhjused, näiteks juhtimiskvaliteedi 
erinevus Eesti koolides, õpetajate tööelu ja õpingute ühildamine, ametikaareülene tugi, aga ka karjäärivõimalused 
ja õpetajaameti maine. Omavahel lepiti kokku nii lühiajalistes tegevustes kui pikemaajalistes eesmärkides aastaks 
2026.

Haridus- ja Teadusministeeriumis on valmimas kultuurikomisjoni ja töörühma poolt esitatud ettepanekutele tuginev 
õpetajate järelkasvu tegevuskava. Selle koostamisel on tuginetud uuringutele ja arvesse võetud haridusvaldkonna 
arengukavas seatud põhimõtteid. Tegevuskava oleme tutvustanud kultuurikomisjonile ning sügisel esitleb 
minister seda ka valitsuses. Kavandatavate tegevuste loetelu on oluliselt põhjalikum kui käesolevas kogumikus 
avaldamisruumi, kuid peamised tegevussuunad on järgmised.

1. Juhtimiskvaliteet ja organisatsioonikultuur

Meie nägemuses on koolijuhid tippjuhid, kes kujundavad õppeasutustest koostöise koolikultuuriga õppivad 
organisatsioonid. Selleni jõudmiseks on oluline arendada nii koolipidajate kui -juhtide kompetentse erinevate 
tegevuste abil: arenguprogrammid, nõustamine, karjääri- ja kompetentsimudeli ning värbamisprintsiipide 
uuendamine. Avame peagi nii ministeeriumi sees kui partneritega koolijuhtide tähtajaliste lepingute arutelu. See, 
missugune saab olema täpne värbamis-, tagasisidestamis- ja hindamissüsteem ning lepingu kehtivusperiood, tuleb 
meil koostöös kokku leppida.
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2. Õpetajate ja tugispetsialistide esma- ja täiendusõpe
Plaanime koostöös ülikoolidega välja arendada õpetajatele ja tugispetsialistidele mitmekesisemad võimalused oma 
professionaalsuse arendamiseks. Analüüsime ülikoolide võimekust suurendada õpetajakoolituse õppekohtade 
arvu, et tuua haridusasutustesse nii uusi kvalifikatsiooninõuetele vastavaid õpetajaid kui ka toetada juba töötavate 
kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate õpetajate enesetäiendamist. Üheks olulisemaks tegevuseks selle raames 
on õpetajate akadeemia käivitamine koostöös Tartu ja Tallinna Ülikooliga. Akadeemia ülesandeks saab pakkuda 
paindlikke teid õpetajate ja tugispetsialistidele õppeks, tagada haridusvaldkonna õppejõudude, sh ainedidaktikute 
järelkasv ning suurendada võimekust kõrgetasemeliseks teadustööks. Lisaks on 2021/2022. õppeaastast võimalik 
osaleda enesetäiendamise eesmärgil ülikoolide mikrokraadiprogrammides, sealhulgas hariduse ja pedagoogika 
valdkonnas.

3. Karjääri- ja arenguvõimalused

Selles tegevussuunas on meie eesmärk töötada välja karjäärimudel, mis on igapäevane tööriist koolis õpetaja 
professionaalse arengu toetamisel ja suunamisel ning on seotud töötasu ja täiendõppevõimalustega. Oluline on 
teadvustada laiemalt olemasolevaid võimalusi esma-ja täiendõppeks ning eneseteostuseks haridusvaldkonnas. 
Eelmainitud mikrokraadid saavad siin olla heaks võimaluseks õpetajale end mõnel alal (nt töös andekatega, 
haridustehnoloogias, kooli tugisüsteemi juhtimises vm) täiendada ning juhtida valdkonda oma asutuses või laiemalt.

4. Ametikaareülene tugi, sh alustavate õpetajate toetamine

Ametikaareülese toe eelduseks on, et haridusasutustes toimib süsteemne personali arendustegevus, mis lähtub 
nii õpetajate enese kui ka kooli kui organisatsiooni vajadustest. Üheks võimaluseks on senisest enam soodustada 
professionaalsete õpikogukondade loomist ja toimimist nii valdkondlikult kui piirkondlikult, aga ka koolide vahel 
ja sees. Lisaks uuendame algaja õpetaja kutseaasta mudelit ning käivitame koolipsühholoogide kutseaasta.

Võtame suurema tähelepanu alla alustavad õpetajad. Meie koolides on juba häid näiteid toimivatest 
mentorlussüsteemidest, kuid arenguruumi veel on. Lähemas tulevikus on ühise laua taha tulemas ülikoolid ja 
MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool, et leida koostöös terviklik lahendus alustavate õpetajate toetamiseks. Samuti 
algatame arutelu teemal, kas ja kuidas vähendada alustajate kontakttunnikoormust, et alustav õpetaja saaks kooliellu 
turvaliselt sisse elada ning välja kujundada oma õpetajaidentiteedi.

5. Töö ja palgakorraldus ning tugipersonali kaasamine

Tähelepanuta ei saa jätta õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamise olulisust. Alates 2013. aastast on 
õpetaja töötasu ja -koormuse kokkuleppimine koolijuhi pädevuses. Õpetaja 35-tunnise üldtööaja kehtestamine 
ning palgamudelis kontakttundide määratlusest loobumine oli õpetajate järelkasvu vaates väga oluline samm, 
sest muudatus annab koolijuhile hoovad alustavate õpetajate sisseelamise toetamiseks, juhendaja või mentori 
määramiseks, õpetaja kaasamiseks kooli arendustegevustesse jm. Neid võimalusi ei ole praktikas paraku laialdaselt 
kasutatud. Koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liiduga koostati sel aastal praktika rakendamise lihtsustamiseks 
„Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamise käsiraamat“2, mis võiks julgustada koolipidajaid vajalikke 
muudatusi tegema.

Tugiteenuste kättesaadavuse parandamisel on heaks näiteks kohalike omavalitsuste loodud esmatasandi 
tugiteenuste keskused, mille kaudu jõuab teenus ka nendesse haridusasutustesse, kus spetsialistile täiskoormusega 
tööd ei ole pakkuda. Kuna vajadus psühholoogilise toe järele on koolides suur, käivitame käesolevast õppeaastast 
koolipsühholoogide nõuandeliini.

Õpetajate järelkasvule keskendudes on palgakasvu kõrval oluline püüelda kõigile õpetajatele täistööajaga töötamise 
võimaldamise poole. Peame siin loomulikult silmas neid õpetajaid, kes soovivad täistööajaga töötada, aga kellel 
see mingil põhjusel praegu võimalik pole. Eestis on üldhariduskoolide õpilaste ja õpetaja ametikohtade suhtarv 
OECD keskmisega võrreldes madal – 2020/2021. õppeaastal töötab täis- või suurema koormusega ainult 58% 
üldhariduskoolide õpetajatest, mis teeb umbes 12 õpilast õpetaja ametikoha kohta. Kohalikel omavalitsustel on 
koolivõrgu korrastamisel kanda oluline roll. Muudatuste tulemusena saaksid olemasolevad õpetajad õpetada 
rohkemaid õpilasi ja neile oleks võimalik tagada täiskoormus, mis aitab katta arvestatava osa lähiaastatel pensionile 
suunduvatest õpetajatest vabaks jäävaid ametikohti.
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6. Õpetajaameti atraktiivsus
Võrreldes 2016. aastaga väärtustatakse 2021. aasta maineuuringu kohaselt õpetajaametit ühiskonnas oluliselt enam, 
ent õpetajate endi hinnang oma ametile on endiselt madal. Õpetajate maine on kõige kõrgem 35–50-aastaste Eesti 
elanike seas, mõnevõrra madalamalt hindavad seda õpilased ning tudengid.

Kuivõrd lähiajal on valmimas õpetajaameti kuvandi ja atraktiivsuse kordusuuringu raport, siis seisab meil 
ees ka õpetajaameti mainekujunduse tegevuskava koostamine, mis sisaldab suunatud tegevusi õppijatele nii 
gümnaasiumides, kutseõppeasutustes kui kõrgkoolides.

Õpetajate järelkasvu tagamine on riiklik prioriteet ning vajab kõigi tasandite organisatsioonide süsteemset koostööd. 
Saame rõõmustada, et ühiskonnas üldiselt on õpetajaamet väärtustatud, ja teha tööd selle nimel, et ka õpetajad ise 
tunneksid ennast oma ametis järjest paremini.

1 Eesti Uuringukeskus (2021). Õpetajaameti kuvand ja atraktiivsus. Avaldamata.
2 elvl.ee/documents/21189341/25125942/JUHENDMATERJAL_UUS.pdf/a57bd9be-d80a-416a-a120-4546b8a25385.
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Teemasessioon „Distantsõppe kogemus ja rakendamine bioloogias“
Helina Reino (Gustav Adolfi Gümnaasium), Mari Uudelt (Tallinna Järveotsa Gümnaasium), Ott Maidre 
(Hugo Treffneri Gümnaasium), Kirstin Karis (Miina Härma Gümnaasium)

Distantsõppel kasutasid bioloogiaõpetajad väga palju Opiqu materjale, E-koolikotis olevaid Digiõppevaramu 
materjale ja kindlasti palju teisi keskkondi, millistes lahendatud ülesannetele annab hinnangu juba keskkond ise. 
Seega lihtsustavad need õpetaja tööd distantsil. Võib öelda, et bioloogias on palju häid interaktiivseid õppematerjale, 
kuid hea kuulda, et neid tekib ikka uusi juurde. Sessioonil saab nendega tutvuda.

Helina Reino, Gustav Adolfi Gümnaasium

Uus keskkonnaharidusprojekt „Vau, milline keskkond!“ on järg juba mitu aastat Tallinna koolides toimunud 
projektipõhistele Vau töötubadele.

Töötoad on mõeldud 7.–8. klasside õpilastele ja sel aastal käivituvad 12 Tallinna kooli õpilastele nn piloot-töötoad. 
Järgmisest õppeaastast saaksid neid läbi viia kõik asjast huvitatud koolid. Kuna distantsõpe tõi esile vajaduse 
teha midagi väljaspool klassiruume, siis antud töötoad toimuvadki suures osas kooli ümbruses. Koos õpilastega 
mõeldakse, kuidas hoida ja parandada enda kooliümbruse keskkonda. Arendatakse katsetulemuste interpretatsiooni 
ja seostamist igapäevaeluga ning otsustuste tegemise oskusi, tuginedes eelnevalt antud hinnangule.

Mari Uudelt, Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Põhikooli III kooliastme bioloogia teemadel on valminud 3–5-minutilised videod, kus tutvustatakse eluslooduse 
mitmekesisust, anatoomiat, füsioloogiat, pärilikkust jne. Nende kasutamine annab õpetajale võimaluse teema 
sisse juhatada või õpitust kokkuvõte teha. Videod sobivad õpilasele materjali iseseisvaks omandamiseks, näiteks 
distantsõppe tingimustes. Õppematerjal on eesti keeles ja varustatud ka eestikeelsete subtiitritega. Töötoas on 
võimalus tutvuda animatsiooniga.

Ott Maidre, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasium

Tutvustatakse Videoõpsi keskkonnaalaseid videoid, mis on hetkel loomisel. Tegemist on gümnaasiumiastme 
toetavate õppematerjalidega, et selgitada erinevaid ökosüsteemide protsesse: süsiniku-, lämmastiku- ja veeringe 
ning toitumisahelat ja toitumispüramiidi.

Kirstin Karis, Miina Härma Gümnaasium

Geneetikateemaline võistlusmäng, mis toob tundi vaheldusrikkust. Kogu mängu mõte on kasutada teadmisi 
geneetika komplementaarsusprintsiibist (A=U, T=A, C=G), et „sünteesida“ kindla aminohappelise järjestusega 
valgu molekul. Aminohapeteks on mängus eestikeelsed sõnad ja valguks tuleb kokku saada sobiv lause.

Töötoas saavad huvilised kaasahaaravast võistlusmängust ülevaate ja ühe ringi mängust ka läbi teha. Mäng aitab 
õpilastel õpitut kinnistada ja paremini mõista DNA, mRNA, tRNA ning aminohapete rolli valgusünteesis. Samuti 
suurendab aktiivne võistlusmäng õpilaste kehalist aktiivsust koolipäeva jooksul.
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Teemasessioon „Distantsõppe kogemus ja rakendamine matemaatikas“
Kerli Kupits, Andres Talts, Helli Juurma (Tallinna Reaalkool)

Kahel eelmisel õppeaastal seisid õpetajad suure väljakutse ees – kuidas korraldada distantsõpet selliselt, et õpilased 
saavutaksid õpitulemused ja nende vaimne tervis ei kannataks. Vähemtähtis ei olnud mõelda ka sellele, et õpetaja 
ise töökoormuse all ei murduks. Oma kogemusi ja tõdemusi jagavad kolm matemaatikaõpetajat.

Videotunni puhul on võtmeküsimuseks õpilaste tähelepanu hoidmine. On keeruline saavutada seda, et kõik 
õpilased oleksid mõttega teema juures, kuna ilmselgelt mõjutab kodune keskkond tugevalt nende keskendumist. 
Videotunnis peavad tegevused vahelduma ning üleminekud olema pikemad – see nõuab õpetajalt kannatlikkust. 
Oluline on mahtu vähendada, teha õigeid valikuid – mida võtta, mida jätta. Õpetaja peab leppima sellega, et 
videotunnis ei jõua lahendada sama palju ülesandeid kui tavatunnis. Ülesanded peavad olema seda ideed järgides 
hoolikalt valitud. Mida nooremad õpilased, seda rohkem peab andma neile võimalust oma mõtteid suuliselt 
väljendada. Videotunde viisime läbi Google Meet’is, kasutasime valget tahvlit (jamboard.google.com, whiteboard.
fi, i3learnhub.com) ja graafikalauda (wacom.com/en-us/products/pen-tablets).

Uute teemade selgitamiseks salvestasime ka ekraanivideoid (screencast-o-matic.com). Seda varianti on mõistlik 
kasutada eelkõige gümnaasiumiastmes, kuna need õpilased on juba oskuslikumad ajaplaneerijad. Ekraanivideote 
kasuks räägib see, et õpilane saab neid vaadata endale sobival ajal ja kohas, saab video panna pausile, kerida tagasi, 
vaadata korduvalt. Oluline on väga täpselt läbi mõelda, kuidas ja mis mahus teemat selgitada ning millised näited 
aitavad kõige paremini teemat avada.

Lisaks õpikule ja töövihikule võtsime harjutamiseks kasutusele ka e-keskkondi. Näiteks 5. klassis koostasime 
ise harjutusi keskkondades thatquiz.org ja liveworksheet.com, mis andsid kohest tagasisidet nii õpilasele kui ka 
õpetajale. Selle info abil oli õpetajal mugav teha vigade analüüsi. Kasutasime 6.–8. klassis keskkonda opiq.ee, kus 
õpilane sai lisaks vastusele sisestada ka oma lahendusideid. Vastused kontrollis keskkond ja lahendused õpetaja.

Distantsõppe ajal olid hindeliste tööde peamised eesmärgid järgmised:
1. anda õpilasele ja õpetajale tagasisidet, kuidas on õnnestunud materjali omandamine ja kui palju ülesandeid 

oskab õpilane lisamaterjalide abita ära lahendada;
2. hoida õpilast n-ö järje peal, toetada pidevat õppimist;
3. kinnistada õpitud materjali.

Hindasime mitteeristavalt (arvestatud, mittearvestatud) ning töö kirjutamise ajal me õpilasi ei jälginud. Olulisim 
oli ausus ning põhimõtte „õpin vaid iseendale“ juurutamine. Õpilased esitasid oma tööd Google Classroom’is või 
Google Drive’is. Töid parandasime graafikalauda kasutades (parandused ja kommentaarid sai selle abil kirjutada 
otse tööfaili). Muuhulgas oli kasutusel ka meetod, kus esmalt iga õpilane parandas ja tagasisidestas ise oma töö ning 
seejärel sai tagasiside õpetajalt.

Classroom’i oli mugav kasutada ka selleks, et küsida õpilastelt vajalikku ja väärtuslikku infot. Nii andsid paari klassi 
õpilased igal reedel vabas vormis ülevaate lõppeva nädala kohta. Need postitused sisaldasid nii tekkinud muresid 
kui ka rõõme, lisaks ka nippe, kuidas motivatsiooni hoida, kuidas paremini aega planeerida jne. Rõõmustavalt palju 
oli õpilasi, kelle eneseanalüüs tänu nendele postitustele uue taseme saavutas.
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Teemasessioon „Katsetades tekib õpihuvi“ ehk „Eksperimentaalse õppe tähtsu-
sest huvi äratamisel loodus- ja täppisteaduste vastu“
Ülle Kikas, Jaanus Uibu, Karin Hellat (TÜ teaduskool)

Õpilased väidavad sageli, et neid ei huvita loodus- ja täppisteadused. Üheks põhjuseks on ainekeskne õpetamine, 
kus teoreetiliste teadmiste kõrval ei jää aega praktilistele rakendustele ega ainetevaheliste seoste loomisele. Uuringud 
on näidanud, et huvi ning õpitava tähenduslikkus tekitavad õpilastes sisemist õpimotivatsiooni, mis on tulemusliku 
õppimise eelduseks.

Tartu Ülikooli Chemicumis õppekavakohaseid eksperimendiprogramme pakkuv Uurimislabor on üks õppekava 
täitmise vormidest, mis toetab koole õpihuvi kasvatamisel. Uurimislaborisse tulevad 2. või 3. kooliastme klassid koos 
õpetajaga, et katsete abil lahendada legendis kirjeldatud elulist probleemi, kasutades loodus- ja täppisteaduslikke 
oskusi. Probleemipõhine ja õppeaineid lõimiv praktiline õpe aitab arendada õpilaste probleemilahendus- ja 
koostööoskust, keelelist ja IT-pädevust, käelist osavust ning analüütilist mõtlemist.

Legendis jutustatud lugu muudab katsed õpilastele tähenduslikuks ning motiveerib neid 3–4 tundi huviga töötama. 
Sessioon algab uurimisküsimuste püstitamise ning meetodite tutvustusega. Katsete läbiviimiseks kasutame 
tööjuhendeid ja uurimisprotokolle, mis ühiselt läbi arutatakse. Seejärel asutakse paarides katsetama, vajadusel 
saab nõu küsida üliõpilastest juhendajatelt. Mõõtmisandmed sisestatakse interneti arvutiprotokolli, mille põhjal 
arutatakse labori lõpus läbi kogu klassi tulemused ja vastatakse uurimisküsimustele.

Töötoas osalejad tegid läbi lihtsad kromatograafilised mõõtmised ning harjutasid andmete sisestamist Google 
Drive’i arvutiprotokolli. Kuna sarnased arvutiprotokollid on kasutatavad paljudes andmete kogumisega seotud 
õppetegevustes, siis käsitleti ka protokollide ettevalmistamist ja õpilastega jagamist. Töötoas arutleti laiemalt ka 
eksperimentaalse õppe vajaduste ja võimaluste ning tulevikuperspektiivide üle.

Uurimislaboris on viie tegevusaasta jooksul osalenud üle 4500 õpilase koolidest üle Eesti. Õpilased on tagasisides 
esile tõstnud võimalust ise katseid teha, põnevat laborikeskkonda, abivalmis juhendajaid ning probleemide 
ja tööde huvitavust. Õpetajad näevad Uurimislabori formaadis kooliõppe olulist rikastajat, sellest ka suur huvi 
uurimislaborite vastu.

Kindlasti ei suuda üks Tartus asuv labor rahuldada Eesti koolide vajadust eksperimentaalse õppe järele. Meie 
tulevikuvisioon on piirkondlike uurimislaborite võrgustiku väljaarendamine. Esimesed positiivsed näited on üheksat 
piirkonnakooli kaasav Lääne-Viru Värkstuba Väike-Maarja Gümnaasiumis ning viie kooli ühislabor Põlva Koolis, 
mis loodi aastal 2017 Klass+ projekti rahastusega. Vajadus piirkondlike laborite järele on terav väiksematel koolidel, 
sest piiratud eelarve ja väikese õppemahu tõttu ei ole otstarbekas nendes kaasaegse varustusega laborit rajada. 
Piirkondlike laborite loomisel on probleemiks rahastuse hankimine, samal põhjusel on ebakindel ka Chemicumi 
Uurimislabori kui uurimuslike eksperimendiprogrammide arenduskeskuse tulevik. Meie ettepanek Haridus- ja 
Teadusministeeriumile on alustada süsteemselt kõigile õpilastele kaasaegse, õppekavas ettenähtud praktilise õppe 
võimaluste loomist.
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Teemasessioon „Õpetajate praktilised kogemused distantsõppe meetodite 
ja MATIK-u distantsilt õpetamise kohta TLÜ innovatsioonilabori täiend-
koolitustelt“
Janika Leoste, Meidi Sirk (Tallinna Ülikool)

2021. aasta kevadel toimusid Covid-19 pandeemia tõttu kõik TLÜ täiendkoolitused distantsilt. Tööstusliku 
robotkäe koolituse eesmärgiks oli õppijates kujundada koostöörobotite kasutamiseks valmisolek, esmased 
teadmised ja oskused. MATIK-koolituste eesmärgiks oli innustada õpetajaid koostöös kolleegidega kohandama 
näidismaterjale lingil e-koolikott.ee/kogumik/28245-MATIK-K12 ja looma uusi. Distants- ja põimõppe meetodite 
rakendamise ning praktiliste oskuste distantsilt õpetamise koolitused võimaldasid õpetajatel jagada oma parimaid 
õpetamispraktikaid ning toetasid neid uute meetodite koosloomes.

MATIK-koolituse vahendeid sai enamik õpetajaid endale töökohast või ülikoolist katsete tegemiseks koju laenutada, 
kuid selline võimalus puudus robotkäe koolituse puhul. Seetõttu tuli üle 40 kg kaaluva robotkäe puhul vaadata 
demosid Zoomi kaudu ja robotit juhtida simulatsioonkeskkonnas. Distantsilt toimuvad virtuaalsed kursused 
võimaldasid piloteerida uusi koolituslähenemisi, kus õppijad võisid olla kontaktõppes Zoomi kaudu või õppida 
videosalvestuste abil endale sobival ajal. Robotkäe koolitusel jäi õpe siiski suuremas osas teoreetiliseks ja peamiselt 
kujunesid teadmised, mis avardasid õppijate teadlikkust robotkäe kasutamise võimalustest, kuid esmalt planeeritud 
oskuseid ei kujunenud, kuna puudus harjutamise võimalus. MATIK-koolitusel said õppijad kodus iseseisvalt 
praktilisi oskusi harjutada, kuid oma õppematerjalide väljatöötamisel eelistati digilahendusi MATIK-vahenditele, 
kuna õpilastel kodus vahendeid ei olnud ja muidu ei oleks neid saanud tunnis rakendada. Zoomis õpetamine 
võimaldas luua suuri 50–100-liikmelisi õpperühmasid, mida sai rühmatööde jaoks omakorda 5–10-liikmelisteks 
gruppideks jaotada ning toetada õpilaste koostööd mentorite abil. Mentorite roll oli suunata rühmas ülesannete 
sooritamist ja vajadusel juhtida õppijate vastastikkust tagasisidestamist.

Suurte õpperühmade koostööd mõjutasid oluliselt õppijate digipädevused, nende valmidus olla aktiivne ja 
ennastjuhtiv õppija ning soov ühist uut kogemust analüüsida ja sellest endale uut teadmist luua. Aineõpetajate 
puhul oli algselt tunda kõrget ootust ja lootust, et koolitustel pakutakse peamiselt nende valdkonda kõige 
paremini sobituvaid valmislahendusi ja tööriistu. Õnneks toimus kohanemine ja arusaam muutus kiiresti ning 
alustati üksteiselt õppimist. Suurimaks, kuid samas kõige põnevamaks väljakutseks kujunes õpetajatele esmalt uue 
õpetamisvõtte ja/või õpetamismeetodi väljatöötamine, seejärel selle rakendamine ainetunnis ning viimaks selle 
edukuse analüüsimine. Kuna Eestis valitses koolituste läbiviimise ajal ainult distantsõppe võimalus, siis õnnestus 
ainult mõnel õpetajatel reaalselt katsetada tundi, kus osad õppijad viibisid klassis, osad videotunni vahendusel 
kodus ja osad olid ühenduses ainult e-maili teel. Loodame, et ühiselt omandatud uued teadmised ja praktikad 
leiavad rakendust ka kontaktõppesse tagasi pöördudes.
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Eesti Haridusfoorumi uuring „Teine koroonakevad distantsõppes õpilaste, 
õpetajate ja lastevanemate pilgu läbi 2021“
Marju Lauristin, Krista Loogma, Maria Erss, Leena Sirp, Ene-Silvia Sarv (Eesti Haridusfoorum)

Juba teist aastat viivad Eesti Haridusfoorumi eksperdid läbi distantsõppeuuringut õppijate, õpetajate ja lastevanemate 
seas. 2020. aasta kevadel olime esimeste seas, kes kaardistasid Eesti distants- ehk kaugõppe kogemust koroonakriisi 
ajal. Sotsiaalmeedia ja isiklike kontaktide kaudu levitatud veebiküsitlusele vastas esimesel aastal üllatavalt suur arv 
vabatahtlikke: 686 õppijat, 515 lastevanemat ja 338 õpetajat peamiselt üldhariduskoolidest. Kuigi tegemist polnud 
juhuvalimiga, oli osalejate arv siiski piisavalt suur, et saime teha ka natuke statistikat.

Esimese aasta uuringu põhitulemus oli see, et üldjoontes hindasid lastevanemad ja õpilased enda toimetulekut 
distantsõppel kõrgemalt kui õpetajad. Lastevanematest leidsid pooled, et nende lapsed tulid toime hästi või väga 
hästi ning õpilastest arvas nii isegi üle poole, 53%, samas kui õpetajatest ütles vaid 35%, et enamik õpilasi sai 
hakkama väga hästi või hästi. Kõige enam kurdeti esimesel aastal õpetajate ja ka osade lastevanemate tohutult 
suurenenud töökoormuse üle. Õppijad kaebasid liiga suure iseseisvate tööde mahu üle ega saanud ilma õpetaja 
otsese juhendamiseta (s.t ilma veebitundideta) uusi teemasid selgeks ning ühine häda oli erinevate veebikeskkondade 
paljusus ja IT-oskuste nappus. Samas õpiti kõige rohkem just erinevaid digioskusi ja enesejuhtimist ning umbes 
veerand õpilastest oli suurepärase enesejuhtimisvõimekusega ning lausa eelistas distantsõpet tavaõppele.

Teisel aastal osales küsitluses 106 õpetajat, 153 õpilast ja 188 lastevanemat peamiselt üldhariduskoolidest, mida on 
palju vähem kui esimesel aastal. Maikuu teiseks pooleks oli distantsõpe kestnud 2021. aastal juba pikemat aega ning 
väsimus ja motivatsioonilangus andsid tunda. Siiski hindas enamik uuringus osalenud õpilasi enda hakkamasaamist 
distantsõppel positiivselt ning klasteranalüüsi põhjal loodud õppijate toimetuleku tüpoloogias eristus tugevalt nn 
A-tüüp, kes oli igati edukas ja isegi eelistas distantsõpet. Neid oli kokku 51% vastanutest, mis võib viidata sellele, 
et küsitlusele vastasid peamiselt hästi toime tulnud õpilased. Teise ehk B-tüübi moodustasid õppijad, kes tulid 
üldiselt toime, kuid vajasid juhendamist (24% vastanutest) ning kolmandasse ehk C-tüüpi kuulusid need, kes 
tulid distantsõppega halvasti toime ning olid stressis (25% vastanutest). C-tüüpi õpilastel on välja kujunemata 
või ebapiisavalt arenenud enesejuhtimisvõime, mis väljendub kehvas keskendumis-, ajaplaneerimis- ja enese 
motiveerimisvõimes. Nad ei saanud koolilt ega vanematelt piisavalt toetust ning tundsid end olevat üksi jäetuna. 
Nendel oli ka kõige rohkem suhteprobleeme nii kaaslaste kui ka vanematega. Seda tüüpi esineb kõige rohkem 3. 
kooliastmes.

Distantsõppega toimetuleku ja sellesse suhtumise poolest võis ka õpetajate ja lastevanemate hulgas eristada erinevaid 
tüüpe, kusjuures skaala ühes otsas olid optimistlikumad ja paremini toime tulevad õpetajad ja vanemad ning teises 
otsas väga negatiivse suhtumisega ning mitmesugustel põhjustel suures stressis olevad õpetajad ja vanemad.

2021. aastal tajusid kõik osapooled siiski, et esimese koroonakevadega võrreldes tuldi paremini toime, sest kõik 
olid eelmise kevade kogemusest õppinud, õpetajad ja õpilased olid arendanud oma digi- ja enesejuhtimisoskusi, 
koolides oli kokku lepitud ühised reeglid, toimusid regulaarsed veebitunnid ja erivajadusega õppijad tohtisid koolis 
käia. Samas kiputi veebitundide rohkusega sellel aastal üle pingutama, mis viis selleni, et õppijad veetsid lisaks 
koolitundidele ka iseseisvaid töid tehes ebanormaalselt pikki tunde üksnes arvuti taga istudes. Seetõttu kannatasid 
nad erinevate terviseprobleemide all ja mitmete lastevanemate hinnangul arenes lastel välja või süvenes nutisõltuvus.
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Ettekanne „Tallinna Reaalkooli lõiminguprojektid II kooliastmes“
Reet Varik (Tallinna Reaalkool)

Tänapäeva infokülluses on õppija käsutuses tohutul hulgal teavet, mida on aga tülikas ja tegelikult ka mõttetu 
lihtsalt iseenesest õppida. Oluline on seoste nägemise oskus, et mis tahes aines õpitut rakendada. Et õpilastel 
tekiksid seosed ainete vahel, on vajalik aineõpetajate koostöö.

5. klassi draamaprojekt on aineteülene projekt, mille eesmärk on arendada õpilastes loovust, eneseväljendus- ja 
suhtlemisoskust, eneseregulatsiooni ja ettevõtlikkust. Õpilased loevad valitud kirjandusteose läbi ja kirjutavad 
selle põhjal dramatiseeringu. Seejärel luuakse lavamaketi kavand ja tehakse selle põhjal makett, millele on lisatud 
Micro:biti arvutiga loodud visuaal- või audioelement. IT-tunnis valmivad kavalehed, millega saab tutvuda QR-
koodi abil. Draama-, emakeele- ja kirjanduse, kunsti-, käsitöö-, tehnoloogia-, informaatika- ning muusikaõpetajate 
juhendamisel valmivad õpilastel rühmades minilavastused. Distantsõppe tingimustes korraldati protsess kiiresti 
ümber ning kevadeks valmisid terviklikud kuuldemängud. Kogu protsess toetub õppekava läbivatele teemadele.

5. ja 6. klassi lõiminguprojektides on lõimitud eesti keel, kirjandus, matemaatika, loodusõpetus, inglise keel, 
ühiskonnaõpetus, kunstiõpetus ja IT. On ootuspärane, et sageli on lõimitud näiteks kirjandus ja ajalugu vms, kuid 
antud juhul on põhirõhk leida seoseid eelkõige eesti keele ja matemaatika vahel ning vajaduspõhiselt on kaasatud 
ka teisi õppeaineid.

5. klassi õpilased koostavad paaris või individuaalselt põnevaid tekstülesandeid, mida klassikaaslased lahendavad ja 
tagasisidestavad, lõimitud on eesti keel ja matemaatika. Tähestatistikaprojekti puhul on samuti seotud eelnimetatud 
õppeained: õpilased grupeerivad etteantud tekstis tähti eri kriteeriumite kaupa ning teevad andmete põhjal tulp- 
või sirglõikdiagrammi. Samuti analüüsivad nad tulemusi. See projekt aitab muu hulgas rõhutada seda, kui vajalik 
on täpsus andmete esitamisel.

6. klassi ajaleheprojekti eesmärk on koostada rühmas ajaleht, mille tegemisel tuleb rakendada eesti keele tundides 
õpitud teadmisi meedia kohta ning kus tuleb esitada vähemalt 2 matemaatikateemalist teksti. Päevikuprojekti tarbeks 
peavad õpilased ühe nädala jooksul mõttepäevikut, mille sissekanded kujutavad endast vabas vormis terviklikku 
mõttearendust endale sobival teemal, millest üks sissekanne on matemaatika teemal. Eesmärk on kutsuda õpilased 
enda ümber matemaatikat nägema ja kogema. Projekti „Minu ööpäev“ raames jälgivad õpilased 24 tunni jooksul 
oma ajakasutust ja panevad selle 5-minutilise täpsusega kirja. Tulemuste põhjal koostatakse sektordiagramm ning 
kirjutatakse analüüs. Ajalehe- ja ööpäevaprojektide puhul analüüsitakse tulemusi ka rühmas.

II kooliastme lõiminguprojektid aitavad õpilastel näha seoseid erinevate õppeainete vahel, mis omakorda aitab 
kaasa tulemuslikumale õppimisele. Õpilased mõistavad, miks nad üht või teist osa õpivad ning kus nad õpitut 
rakendada saavad. Väga oluline roll on ka koostöö- ja analüüsioskusel, see aitab kahtlemata kaasa ennastjuhtiva 
õppija kujunemisele. Õpilaste tagasisidest tuli välja, et kuigi säärased projektid on pisut nõudlikumad kui üksnes 
ühe õppeainega piirduvad ülesanded, hindasid nad siiski seda, et õppimine oli mõtestatum. Õpilaste lõpphinnang 
lõimitud õppele oli positiivne.
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Ettekanne „Gümnaasiumi sisseastumistestide läbiviimine distantsõppe tingi-
mustes: ülevaade Tallinna nelja kooli ühiskatsete e-testidest 2020. ja 2021. a 
kevadel rõhuasetusega matemaatika- ja füüsikatestidel“
Martin Saar (Tallinna Reaalkool)

2008. aastal alustasid kolm Tallinna kooli – Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium ja Tallinna Inglise 
Kolledž – gümnaasiumisse kandideerivatele õpilastele ühiskatsete korraldamisega ning 2011. aastal liitus nendega 
ka Tallinna 21. Kool. Neli kooli viivad ühiselt läbi eesti keele, matemaatika, füüsika ja inglise keele testid. 2020. 
aasta kevadel olid nelja kooli ühiskatsed planeeritud 14. märtsile, kuid paraku ei õnnestunud neid kujunenud 
epidemioloogiliste olude tõttu läbi viia ning juba 16. märtsist jäid distantsõppele kõik Eesti õpilased. Pärast 
lühikest kohanemist distantsõppega muutus taas väga akuutseks sisseastumistestide läbiviimine, sedakorda juba 
ebatavapärasel kujul, st koolihoonetes kontrollitud tingimustes lahendatavate pabertestide asemel tuli välja töötada 
ja läbi viia e-testid, mida õpilased lahendaksid kodus. Oli ilmselge (mitte küll kõigile haridusvaldkonna töötajatele, 
aga juhtkondade liikmetele ja õpetajatele küll), et selliselt läbiviidavate e-testide puhul on testide metoodilise taseme 
kõrval kõige kriitilisemaks küsimuseks tulemuste usaldusväärsus: reaalajas teste lahendavate õpilaste jälgimine ei ole 
täna mitmetel põhjustel võimalik ega tõhus.

Sisseastumistestidele seatud eesmärgid

Kiiresti koolide ainespetsialistidest komplekteeritud töörühmadele anti ülesanne välja töötada testid, mis vastaksid 
järgmistele tingimustele:
• oleksid akadeemiliselt selektiivsed, st võimaldaksid eristada gümnaasiumisse pürgivate õpilaste teadmiste, 

oskuste ja arusaamiste taset (ulatust);
• kontrolliksid varem kokku lepitud õpitulemuste saavutamist, mis olid loetletud testide eristuskirjades;
• oleksid täielikult automaatselt hinnatavad;
• oleksid võimalikult õiglased, sh võimaldaksid hinnata ka õpitulemuste osalist saavutamist;
• testide formaat toetaks võimalikult hästi heade akadeemiliste tavade järgimist, st takistaks akadeemilist 

petturlust.

Koostööpartnerid

Mõlemal aastal moodustasid sisseastumisteste ettevalmistava meeskonna tuumiku Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi 
Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna 21. Kool. 2021. aastal kasutasid neid sisseastumisteste ka Jakob 
Westholmi Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium ja Kadrioru Saksa Gümnaasium. 2020. aastal oli peamiseks 
koostööpartneriks HITSA, kusjuures testide läbiviimiseks oli esialgu planeeritud Moodle’i keskkond (ja ülesanded 
ka vastavalt juba koostatud), kuid seejärel õnnestus kasutusele võtta suuremat üheaegsete sooritajate arvu võimaldav 
EIS-keskkond. Hindamatu koostööpartner 2020. a oli Anastassia Voronina, kelle täpsus ja põhjalikkus võimaldasid 
testide kõrgemail tasemel teostuse. 2021. a oli peamiseks koostööpartneriks vastne Haridus- ja Noorteamet ning 
kõige tihedamateks koostööpartneriteks Hele Lukki-Lukin ja Anastasia Šipova. Mõlemal aastal tehti koostööd 
Veriffiga, et tagada testil osalevate õpilaste verifitseerimine (isikutuvastus) enne testide sooritamist.

Vastuvõtuprotsessi põhietapid

Gümnaasiumite vastuvõtt ning nelja kooli ühiskatsete korraldamine algab õpilaste registreerimisega ühiskatsete 
infosüsteemis. Seejärel viiakse ühiselt läbi sisseastumistestid (2020. ja 2021. a ka harjutustestid). Vestlused korraldab 
iga kool eraldi ning kahel viimasel aastal on nendel täiendavalt kontrollitud ka ainealaste õpitulemuste saavutamist.

Erinevalt varasematest aastatest võeti 2020. a kasutusele harjutustestid, millega taotleti, et ühiskatsetel osalejad 
oskaksid põhitestide päeval EISi keskkonda sisse logida, tõrgeteta oma isikut identifitseerida, EISis vajalikud testid 
sooritada ning erinevates ülesandetüüpides orienteeruda. Harjutustestide tulemusi ei avalikustatud. Põhitestidel oli 
iga ainetesti (testiosa) kestus 30 minutit.
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Sisseastumistestide formaat

Sisseastumisteste koostavate töörühmade liikmeid koolitasid ja nõustasid 2020. a õpetajad, kes olid juba varem 
loonud ja kasutanud e-ülesandeid nii Moodle’is, Drupalil kui teistel platvormidel ja keskkondades ning raskuspunkt 
selles langes suurema kogemuse tõttu Tallinna Reaalkooli õpetajatele. Matemaatikas oli eestvedajaks Andres Talts, 
füüsikas Toomas Reimann ja Reivo Maasik, eesti keeles Tiia Niggulis, kogemusi jagasid ja nõustasid-retsenseerisid 
Piret Karu, Riin Saar ja Martin Saar jt. Koostöös HITSAga sai välja töötatud ka uus ülesandemall EISi (arvutuslik 
ülesandetüüp, st arvuti poolt genereeritavate lähteandmetega ülesandemall). Kasutusele võeti ka ülesande juhuslik 
valik varem komplekteeritud ülesannete grupist.

Testide lahendamine oli ette nähtud ühesuunalisena, see tähendab, et õpilased ei saanud liikuda tagasi eelnevate 
ülesannete juurde. Kuigi see tekitas mõningates kandideerijates ja nende vanemates olulist pahameelt, oli see tarvilik, 
et vähendada kõrvalise abi kasutamise riski ning teste lahendavate õpilaste omavahelist suhtlust. Samal põhjusel 
oli testide lahendamisel ka mõningane ajasurve: testid olid koostatud selliselt, et nende lahendamisel oleks oluline 
vilumus. E-testide puhul on mõistuspärase ajasurve lisamine tavapärane, sest aitab samuti vähendada akadeemilise 
petturluse võimalikkust. Samuti on tarvis rõhutada, et tegemist ongi olemuslik akadeemiliselt selektiivsete testidega. 
Ühtlasi peeti oluliseks (eriti matemaatikatesti puhul), et ülesandepüstitus oleks selline, et seda ei oleks võimalik 
õpilasepoolse panuseta erinevate rakenduste abil automaatselt lahendada.

Eriti füüsikas, kuid ka matemaatikas osutus väga tõhusaks ülesandemall, mille puhul genereerib arvuti igale 
õpilasele automaatselt ülesande lähteandmed, toetudes koostaja poolt etteantud vahemikule. Nõnda on õpilaste 
tööd erinevad, kuid samaväärse raskusastmega. Nii matemaatikas kui ka füüsikas olid mõlemal aastal kasutusel 
ühest ülesandest erinevad variandid, st arvuti valis õpilasele etteantud võrdväärse keerukusega ja sama õpitulemust 
kontrollivate ülesannete grupist juhuslikult ühe variandi. See varieeris õpilaste töid veelgi, toetades nõnda 
eesmärki, et iga õpilane lahendab ise ning tema tulemus peegeldab seega tema enda omandatud teadmisi, oskusi ja 
kujunenud arusaamu. Senise tagasiside põhjal täitsid mõlemad uuendused oma eesmärki. Eriti matemaatikas oli 
valikvastuseliste ülesannete puhul vastusevariantide arv üldjuhul üsna suur (4...8), et vähendada juhuslikku õigesti 
vastamist. Seejuures olid mitmelgi juhul osa vastusevariante osalise lahenduse vastused, mille eest sai õpilane samuti 
mingi osa punkte (nt 25% või 50% punktidest). See võimaldas tulemusi paremini eristada. Loomulikult kasutati 
vastusevariantidena ka tüüpväärarusaamadest tingitud valesid lahendusi.

Sisseastumistestide tulemused

Diagrammil on esitatud Tallinna nelja kooli sisseastumistestide tulemused. Teste sooritavate õpilaste arv on iga 
aastaga järjest kasvanud. 2020. a lahendas teste ~1500 õpilast, 2021. a ~1800 õpilast (kandideerisid vähemalt ühte 
kooli neljast). Need tulemused ei kajasta nende õpilaste tulemusi, kes olid ühiskatsete kirjalikest testidest vabastatud 
(seda saab taotleda, kui õpilane on teatud õppeainetes osalenud või kutsutud aineolümpiaadi lõppvooru).
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Matemaatika- ja füüsikatestide tulemusi iseloomustavad järgmised histogrammid (ülemine 2020. a matemaatika; 
alumine 2021. a füüsika):

Mõlemal juhul on visuaalseltki näha, et sellised testid sobisid hästi sisseastumistestideks.

Kokkuvõtte asemel

Sisseastumistestide läbiviimine e-testidena oli 2020. ja 2021. a kevadel paratamatus, sest koroonaviiruse SARS-
CoV-2 leviku tingimustes ei olnud võimalik õpilasi koolimajja teste lahendama tuua. Sellise paratamatu arendusega 
kaasnes aga kahtlemata äärmiselt tõhus testide koostajate metoodilise kompetentsi kasv, mida rakendati ja 
rakendatakse kindlasti ka igapäevases koolielus ja hindamises, samuti koolieksamite läbiviimisel e-testidena. 
Samuti on see aidanud avardada arusaamist e-testide erinevatest rakendusvõimalustest. Ka õpilastele oli e-testide 
lahendamise kogemus arendav. Huvitaval kombel oli 2021. a õpilaste ja vanemate hulgas enam usaldamatust 
automaatselt hinnatud testide tulemuste suhtes. Testide läbivaatamisel selgus muidugi, et kõik lahendused olid 
hinnatud automaatselt korrektselt ja asjakohaselt, õpilane ise oli enda teadmisi ja oskusi pidanud paremaks, kui 
testidest selgus. Väga oluliseks võib pidada ka EISi lisandunud tehnilisi võimalusi ülesannete loomiseks.
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Ettekanne „Õppekäigu elujõulisusest distantsõppe ajastul“
Helene Uppin (Tallinna Ülikool ja Eesti Meremuuseum)

Õppekäik on Eesti haridusloos pika traditsiooniga õppevorm, mida kogenud ja professionaalsed õpetajad reeglina 
kahtluse alla ei sea. Tähenduslikel õppekäikudel käimine toetab uute mõistete kujunemist ja lõimib erinevaid 
õppeaineid, tõstab õpimotivatsiooni, inspireerib õpilasi võimalike karjäärivalikute osas, toetab õpioskuste arengut 
– sh uurimuslike oskuste kujunemist, toetab sotsiaalsete oskuste arengut, õpilaste omavahelisi suhteid, suhteid 
õpilaste ja õpetaja vahel, ning mitte vähemolulisena, tõstab õpilaste teadlikkust oma kogukonna kooliväliste 
õppimiskohtade (raamatukogud, teaduskeskused jne) suhtes ning toetab seeläbi valmisolekut elukestvaks õppeks.

See, milline on üks tähenduslik õppekäik, on eraldi huvitav jututeema. Lühidalt öeldes pakub tähenduslik 
õppekäik õpilastele võimalust olla kaasatud protsessi planeerimise ja eesmärkide seadmise faasist alates ning õppida 
uurimuslikult ning koostöiselt. Õppekäigul ei kehti teised füüsikalised või psühholoogilised seaduspärad kui 
klassiruumis (ehkki ka kogenud õpetajad kipuvad seda vahel unustama). Nii klassiruumis kui ka muuseumis või 
metsarajal on oluline aidata õpilastel seoseid luua nii enda elu kui eelnevalt õpituga, ajada Käisi moodi väljendudes 
asjalikku „õpijuttu“ küsimustega pommitamise asemel ja võimaldada õpilasel ise oma õppimise eest vastutust võtta. 
Õppekäikude ja laiemalt kogemusõppe metoodikast saab rohkem lugeda ETAGi toel välja antud käsiraamatust 
„Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas“ (Timoštšuk, 2020).

Sealjuures pole õppekäik mitte ainult hea meetod millegi uue õppimiseks, ta on ka eesmärk omaette. Õppekäik on 
nimelt võimalus harjuda erinevates kohtades õppima. Sest meie elu täiskasvanuna on ju samuti jagatud erinevate 
paikade, seltskondade ja tavade vahel, mille vahel edukalt navigeerimine on õnneliku elu aluseks. Näiteks kasutame 
me ju keemiatunnis, trollibussis ja vanaemal külas olles suhtlemiseks erinevaid väljendeid, viisakuseastmeid ja 
jututeemasid.

Niisiis, kui meie eesmärk on see, et õpilastest kujunevad elukestvad õppijad, siis peab haridus pakkuma neile 
mõtestatud tegevusi, nagu näiteks kvaliteetseid õppekäike. Hariduses tihti diskuteeritud lõhe praktilise ja 
teoreetilise vahel saab ületatud justnimelt autentsete ja tähendusrikaste situatsioonide ja tegevuste abil. Olukorrad, 
kus teooria saadab praktilist näidet (roomajate uurimine loomaaias ja õpetaja juhitud refleksioon sellel teemal) ja 
praktilist tegevust mõtestatakse läbi sügava refleksiooni (loodusvaatluse või eksperimendi analüüs), tekivad tihti just 
kooliseinte või vähemalt õpikutekstide vahelt välja astudes. Ja loomulikult pole õppekäik ainuke meetod, mille abil 
sellised olukorrad tekivad.

Globaalse pandeemia tingimustes oleme olnud sunnitud üle vaatama ja ümber hindama harjumuspärased meetodid 
ja õpikeskkondade valiku. Suurem osa õppetööst toimus paljude kuude vältel ainult või peamiselt veebi teel – ehk 
siis suures jaos kodudes. Ka siis, kui koolid olid avatud, toimus põimõpe, hajutamine ja pidev riskide maandamine, 
mis mõnel juhul tähendas maksimaalset õues õppimist, teisalt jälle äraspidist kapseldumist kehvasti ventileeritud 
klassiruumi.

Uuenenud, avaramat ja mõneti ärevamat vaadet õpikeskkondade valikule ja sunnitud kaugõppele võiks käsitleda 
ju pelgalt digirevolutsioonina. Mina aga arvan, et võiksime seda olukorda võtta palju laiema õppetunnina. 
Ühest küljest on pannud kaugõpe löögi alla õppeprogrammide pakkujad väljaspool koole, kes on pidanud oma 
programmivalikut ja suhtumist tuntavalt individuaalsemaks ja paindlikumaks muutma. Teisalt on käesolev olukord 
aga loonud täiesti uusi koostöövorme, veel mõtestamist ootavaid lahendusi kodu kui õpikeskkonna loomulikumaks 
lõimimiseks õppetöösse ja taipamise, et õppida saab tõesti igal pool. Ka siis, kui koolid on avatud või veebikaamerad 
kõigil töötavad.

Ettekande käigus loodan ühiselt koos osalejatega kirjeldada mõningaid lahendusi tähenduslike õpiolukordade 
loomiseks klassiruumist erinevates õpikeskkondades.
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Ettekanne „Õpilane, kes tunneb oma aju“
Jaan Aru (Tartu Ülikool)

Laste ajud on väga erinevad. Kuidas teha nii, et kool mitte ainult ei ühtlustaks teadmisi, vaid võimaldaks õpilasel ka 
aru saada, mille jaoks just tema aju võimeline on?

Praegune haridussüsteem on peenhäälestatud selleks, et kool annaks õpilastele hea teadmistepagasi. Kuid me ei 
tahaks, et õpilaste jaoks oleks kool asutus, kus peab õppima ainult ettenähtud teadmiseid. Õpilase autonoomia 
jaoks on tarvis, et tal oleks võimalik oma teed ise määrata. On selge, et õpilane ei saa ise kontrollida kõikide 
oma õpingute sisu, aga tal võiks olla võimalus juba koolis mitte ainult tarbida valmis teadmisi, vaid ka teadmisi 
valmistada. Kuidas seda saavutada?

Esiteks võiks tegeleda baasarusaamade muutmisega. Juba kooli algusest peale võiks lastele selge olla, et kooli ülesanne 
pole see, et valmis teadmisi lapse ajju panna. Kool võiks olla iga lapse jaoks koht, kus saab teha ajutrenni ja kus saab 
avastada palju mitte ainult maailma, vaid ka iseenda kohta. Lapsed on andekad väga erineval moel ja kool võiks 
neid erinevaid andeid väärtustada.

Seejärel võiks õpilastele anda oskused, kuidas õppida ja kuidas enda tööd juhtida. Me tahaks, et õpilane teaks, kuidas 
on tõhus õppida ja kuidas koolist enda jaoks maksimumi saada. Mis toimub õppimise ajal tema ajus? Kuidas seda 
protsessi kontrollida ja juhtida? Õpilane võiks lisaks teadmiste omandamisele õppida ka, kuidas enda ideede peale 
tulla ja kuidas neid kasutada. Uute ideede väljamõtlemine oma töös ja eraelus pole mitte mingi lisaprotsess, vaid on 
tänapäeval ja tulevikus kriitiline oskus.

Kui lapsed on esimestes klassides omandanud oskused oma tööd juhtida ja iseseisvalt uusi teadmisi luua, siis võiks 
neil võimaldada seda ka iseseisvalt edasi arendada. Et koolist tuleksid lapsed, kes teavad, mida nende aju suudab, on 
tarvis neile anda aega ja võimalust oma teemadega tegeleda. Mitte kõik lapsed ei tea kooli lõpuks seda, mida nad 
oma eluga täpselt teha tahavad, aga kõik õpilased võiksid kooli lõpuks omada oskuseid, kuidas uusi alternatiive 
luua, kuidas oma valikuid teha ja kuidas neid ellu viia.
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Ettekanne „Ressursid, X-neutraalsus ja rohe-amokk“
Alvar Soesoo (TalTech)

Me elame suurte muutuste ajastul. Tarbimis- ja muu keskkonnakoormus ületas juba eelmise sajandi keskel planeedi 
keskkonna naturaalse talumise piiri. Lähima paarikümne aasta tulevikuprognoosid aga näitavad selgelt energia ja 
maapõueressursside tarbimise olulist kasvu. Seda ka arvestades rohe-poliitilisi kavasid ja kaasnevaid potentsiaalseid 
seadusemuudatusi. Suurriigid ja riikide ühendused on algatanud oma rohepoliitika. Seda on teinud ka Euroopa 
Liit. Teisalt on nüüd asutud poliitiliste atribuutidega piirama ühtesid tegevusi ja edendama teisi tegevusi, tihti 
nende esimeste arvelt. Planeeritakse heitmete piiramist, ringmajanduse arendamist, elektritranspordile üleminekut, 
laialdast digitaliseerimist, kohaliku toidu eelistamist, kuid tarbimisharjumuste muutmise ja majandamise alustele 
uue kontseptsiooni loomisega ei ole enamasti pihta hakatud. Majanduskasv tundub jätkuvalt oluline, peaaegu 
kõik poliitikad toimivad selle kasvatamise või vähemasti säilitamise suunas. Majanduskasvu alus on aga ressursside 
kasutamine. Väga suur osa ressursse tuleb maa seest, teine osa on maa pinnal, midagi kasutatavat tuleb ka kosmosest 
(Päikeselt), mingi osa sellest summaarsest ressursist moodustab seesama kahejalgne ressursikasutaja ise. Muidugi on 
positiivseks väljundiks ressursside säästlikum ja efektiivsem kasutamine, kuid vaid sellest ei piisa. Ikka ja jälle on 
vajalik haarata inimühiskonna sotsiaal-majanduslikku ringlusse (kasvavasse nõudlusse, mida nimetatakse arenguks) 
ka uusi ressursse.

Kavandatav eemaldumine fossiilsetest kütustest esitab inimkonnale uue ja senitundmatu tehnoloogilise väljakutse. 
Kust tuleb ressurss uuele elektritranspordile, päikese- ja tuulejaamadele ja laialdasele digitaliseerimisele üleminekuks? 
Ainuüksi elektritranspordile osaline üleminek tähendaks näiteks aastaks 2030 kordades kasvavat vajadust mitmete 
metallide järele, sealhulgas näiteks liitiumil 10–40 korda, koobaltil 8–25, haruldastel muldmetallidel 5–10, 
grafiidil ja vasel enam kui 5 korda. Sellele lisandub digitaalsektor, päikese- ja tuulejaamad, ilmselt lähitulevikus 
kosmose- ja uued militaartehnoloogiad ja muu, mis kõik vajavad kasvavates kogustes haruldasi, aga ka mitmeid 
tavapärasid metalle. On täiesti ekslik arvata, et praegune visioon elektriautodele üleminekust ja laiaulatuslikust 
teenuste digitaliseerimisest suudaks vähendada koormust Maa keskkonnale lähima paarikümne aasta jooksul. 
Paaril viimasel aastal räägitud rohepööre ei ole tegelikkuses oma sisult midagi uut. Keskkonda säästvam inimeste 
igapäevane tegevus kahtlemata toimib rohujuuretasandil ning arendus-, energiamajandus- ja tootmistegevuses on 
kehtestatud ranged normatiivid, mida ei ole ajaloos varem kohatud. Kiirelt kasvav Maa populatsioon aga tasandab 
need positiivsed mõjud olematuks.

Klaustro- ja ksenofoobse maailmakorralduse süvenedes (COVID’i-aegne ja -järgne ühiskond) kaitsevad riigid oma 
omandit, eeskätt oma ressursse. Selles maailmas jäätmetekkele ja emissioonidele mõistlike (töötavate) piirangute 
kehtestamine on paras väljakutse ning raske on uskuda, et EL Rohelepe praeguses kuues oma kavandatud eesmärki 
suudaks täita.
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Ettekanne „Mida õpetab linn?“
Tuul Sepp (Tartu Ülikool)

Argikeeles kipume sageli linna ja loodust vastandama. Nii võibki jääda mulje, et loodusõpetuse ja bioloogia 
vaatenurgast on linn üks kasutu paik. Teadlased leiavad aga linnaruumist rohkelt uurimismaterjali. Oma ettekandes 
tutvustan kaasaegse linnaökoloogia suundi, et anda ideid teemadest, mida linnaruumi kasutades saaks väga hästi 
käsitleda ka koolitöös.

Linnad on nn „inimeste pesad“, inimeste poolt ümber kujundatud elupaigad, mida leidub kõigis kliimavööndites. 
Paljude tunnuste poolest sarnanevad linnad omavahel rohkem kui ümbritsev maastik eri paigus. Linnasid iseloomustab 
tihe inimasustus, palju kaetud pinda, muutunud liigiline koosseis, muutunud ressursside kättesaadavus, teistsugune 
vee- ja temperatuurirežiim.

Ökoloogide ja evolutsioonibioloogide jaoks on linn kui üle maailma reaalajas toimuv tuhandete replikaatidega 
eksperiment, mis võimaldab uurida looduses toimuvaid muutusi, inimmõju keskkonnale ning isegi liikide 
evolutsioneerumist. Looduskaitsebioloogide jaoks on aga oluline leida viise, kuidas inimene ja keskkond saaksid 
linnades koos toimida nii, et mõlemal oleks hea ja keegi ei kannataks.

Kahtlemata võimaldab linnaruum käsitleda tänapäeva maailma jaoks kriitilisi keskkonnaprobleeme. Kust pärineb 
õhu- ja veereostus ja kuidas see meid linnaruumis mõjutab? Kuidas inimtegevus killustab looduslikke elupaiku? 
Milline on inimtegevuse mõju looduslikule liigirikkusele? Ja kõige olulisem – mida me ise saaksime teha, et end 
ümbritsev linnaruum muuta väärtuslikumaks ja puhtamaks elupaigaks nii endale kui looduslikele liikidele? „Iga 
ruutmeeter loeb,“ nagu ütleb ökoloog Aveliina Helm, ja linnaruumis „loevad“ need ruutmeetrid veel kordades 
rohkem kui maal. Seetõttu on linnalaste teadmised (linna)loodusest hindamatu väärtusega.

Teema, mis linnaruumis üha enam esile kerkib, on ökosüsteemi teenused. Olles inimese mugavusi prioriteediks 
seades lõhkunud ära looduse poolt paika pandud süsteemid ja mustrid, oleme linnas kaotanud boonused, mida 
pakub terve ökosüsteem. Puudub lopsakas taimestik, mis puhastaks õhku ja pinnast. Vaesunud kooslused ei toeta 
tolmeldajate populatsioone, kes hoiaksid õitsemas lilled ning vilju tootmas puud-põõsad. Torudesse suletud ojad 
ei kaitse meid üleujutuste eest. Üksluised loomakooslused ei aita kontrollida kahjurite arvukust. Suvel on asfaldiga 
kaetud linnaruum kuum ja kuiv ja liigivaene murukõrb on vastuvõtlik põudadele.

Kaasaegne linnadisain keskendub üha enam ökosüsteemi teenuste tagasitoomisele linna. Terve ja tugev linnaloodus 
kaitseb meid paljude keskkonnaprobleemide eest ning muudab linna paremaks ja tervislikumaks elukeskkonnaks 
ka inimestele. Neid võimalusi tuleb aga teada ja tunda, et neid osata linnas tekitada ja tahta, ning kooliharidus võiks 
selleks oskuseks otsa varakult kätte anda.

Linnaruum võimaldab tundma õppida ka evolutsioonibioloogia põhimõtteid. Juba on teada uusi liike, mis on 
välja kujunenud just linnades. Linnas saab uurida liikide kohanemist ja kohastumist, geenitriivi ja geenivoolu, 
geneetilise mitmekesisuse olulisust liikide säilimisel ning liikide koevolutsioneerumist. Nii varblane kui hakk, nii 
võilill kui koeratubakas, nii rott kui rebane on linnaruumis osaks suurest ülemaailmsest evolutsioonibioloogilisest 
eksperimendist. Teadmised linnaruumi võimalustest ja vajadustest on võtmeks parema „käed küljes“ loodushariduse 
andmiseks, aga ka linnaruumi muutumiseks tõeliseks väärtuslikuks elupaigaks nii inimesele kui linnaloodusele.
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Ettekanne „Kombates tegelikkuse ja võimalikkuse piire“
Tarmo Soomere (Eesti teaduste akadeemia)

Inimkonna tulevikku ohustavaks mureks on juba mõnda aega see, et Maa loodus ei suuda enam pakkuda 
inimkonnale piisavalt hüvesid, tagada meie jaoks elamiskõlblikku keskkonda, absorbeerida meie tegevuse jääke ja 
(taas)toota inimeste jooksvaks eluks vajalikke aineid ja materjale. Rääkimata taastumatustest loodusvaradest.

Selle murega haakuvad kliimamuutuse põhjustatud probleemid. Nende muster on vastuoluline. Kui mõnes kohas 
läheb elu meie jaoks mõnusamaks, siis mõnes teises kohas muutub see võimatuks. Olgu siis kuumuse, kõrbestumise 
või üleujutuste tõttu.

Ülemaailmsed kliimakonverentsid on probleemi tõdenud ja üht-teist paberile pannud. Riikide reaktsioon on olnud 
vastuoluline. Valitsustevaheline kliimamuutuse paneel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) on 
nüüd leidnud, et inimtegevus on täiesti kindlalt praeguse kliimamuutuse peamine mootor.

Surve keskkonnale on mitmetahuline. Kliimamuutus polegi veel kõige hullem. Loodus tuleb sellega arvatavasti 
paremini toime kui inimkond. Kuigi suur hulk liike võib kaduda. Märksa suuremat mõju avaldavad keskkonnale 
inimtekkelised toitainete vood, eelkõige bioloogiliselt omastatava lämmastiku ja fosfori lisandumine. Sama ohtlik 
on biosfääri terviklikkuse mõranemine, millele omakorda sekundeerib maakasutuse mustri ulatuslik muutumine 
– ja seda looduskeskkonna kahjuks.

Olukord on murettekitav, aga mitte lootusetu. Oleme näiteks ühisel jõul minimeerinud inimmõju osooniaukude 
tekkimisele. Osoonikiht pole veel päriselt tagasi, aga taastub kiiresti. Nii et suudame küll, kui ainult tahame ja 
kokku lepime – kogu maailma tasemel.

Suured kokkulepped algavad väiksematest. Oleme jõudnud oma kontinendil ühele meelele. Üks võimalik väljapääs 
lepiti Euroopa Liidu tasemel kokku kahe aasta eest (2019). Seda nimetatakse rohepöördeks (Green Deal). Rahvasuus 
on see saanud parasiitsõnaks. Nii nagu kvaliteetkinnisvara enne majanduskriisi 2008. aasta paiku: kõik müüvad, 
keegi pole näinud ja ükski ei julge definitsiooni esitada.

Rohepöördest on aga selge sisu. Euroopa Liidu tasemel kokku lepitud raamistik muudab selle reaalsete ettevõtmiste 
ahelaks. Need on suunatud viiele eesmärgile, mis on liidetud üheks tervikuks: (1) Euroopa kliimaneutraalseks nii, 
et (2) majandus kasvaks, (3) inimeste tervis ja elutingimused paraneks, (4) samal ajal hoolitsedes looduse eest ja 
(5) toimides nii, et kedagi ei jäeta maha.

Sõnal „kliimaneutraalne“ on selge mõte. See tähendab asjade korraldamist nii, et õhku ei paisata rohkem 
kasvuhoonegaase (sh süsihappegaasi), kui Maa ökosüsteem neid absorbeerida suudab. Süsihappegaas ei ole ei 
ainus ega suurima mõjuga kasvuhoonegaas, küll aga hea indikaator, mida nii kahjuliku mõju kui ka edusammude 
mõõtmiseks kasutada.

Hoolitsemine looduse eest peab tagama, et ökosüsteemi teenused, mille tase suurelt jaolt määrab, kas inimestel on 
mõnus elada, vähemalt säilivad ja pigem rohkenevad. Just sellesse rohepöörde raamistikku panustab Euroopa Liit 
ja ärgitab liikmesriike sinna lisama. Pole vahet, millisesse komponenti sellest komplektist panustatakse. Oluline on 
silmas pidada, et ühegi puhul ülejäänud neljast ei tohi asjad halvemaks minna ning et ükski samm elamist vääriva 
tuleviku poole pole liiga väike.
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Ettekanne „Koroonamatemaatika ehk kuidas tuua päevakajalised teemad mate-
maatikatundi?“
Krista Fischer (Tartu Ülikool)

Covid-19 pandeemia on suurendanud märkimisväärselt erinevate arvuliste näitajate esinemissagedust nii tava- kui 
sotsiaalmeedias. Toodud näitajad peegeldavad enamasti nakkusohu taset riigis ja nende esitamise eesmärgiks on nii 
erinevate käitumisjuhiste kui ka piirangute vajaduse põhjendamine. Seetõttu on oluline, et neid arve mõistetaks ja 
osataks ka kriitiliselt hinnata. Viimane aga eeldab elementaarset statistilist kirjaoskust, mille saavutamiseks on võimalik 
palju ära teha ka koolitundides. Tooksingi mõningaid näiteid, kuidas igapäevaselt esitatavat koroonastatistikat 
saab kasutada erinevate mõistete illustreerimiseks, alustades lihtsatest joonistest ja protsentarvutusest kuni veidi 
keerukamate seoste tuvastamiseni.

Esmalt võiks tähelepanu pöörata andmete visualiseerimisele. Näiteks ühe päeva nakatunute arv ei ole üksinda 
informatiivne – seega tuleks vaadata aegrida. Et nakatunute arvud on sagedused, siis nende kujutamiseks kasutatakse 
tihti tulpdiagrammi, kuid aegridu esitatakse tihti ka joondiagrammina. Mõlemad on sobivad, aga viimase puhul ei 
tohiks ära unustada, et selliste näitajate skaala algab nullist.

Tulpdiagrammi eeliseks on ka see, et sinna saab lisada teise mõõtme – näiteks värvides tulpasid vastavalt maakonnale.

Teine teema, kus koroonaandmed pakuvad rikkalikult näiteid, on suhtarvud ja absoluutarvud. Üheks näiteks 
võib tuua küsimuse erinevas vanuses inimeste nakatumise kohta. Joonisel 2 on toodud kaks võimalikku andmete 
kujutamise viisi – parempoolsel joonisel näeme nakatunute absoluutarve, vasakpoolsel aga nakatunute osakaalu 
vanusgrupis. Võib tähele panna, et suurima nakatunute arvuga vanusgrupp ei ole sama mis suurima nakatunute 
osakaaluga vanusgrupp.

Samamoodi saame esitada ka nakatumist maakonniti – arvestades, et Harjumaal elab üle 600 000 inimese ja 
Hiiumaal vaid veidi üle 9000, siis on ootuspärane, et Harjumaalt tuleb alati rohkem nakatunuid kui Hiiumaalt – 
samas kui me tahaksime kummagi maakonna nakkusohtu hinnata, peame arvutama suhtarvu maakonna sees. (Kui 
Hiiumaal on nädala jooksul tuvastatud ~11 nakatunut 100 000 elaniku kohta, siis mitu inimest nakatus Hiiumaal?)

Protsentide puhul tuleb olla aga hoolikas sellega, millest me protsendi võtame – eriti siis, kui me soovime protsente 
võrrelda. Kui pooled haiglaravi vajavatest on olnud alla 70-aastased, kas me siit võime järeldada, et haiglaravi 
vajadus alla 70-aastaste seas ja 70-aastaste ja vanemate seas on olnud ühesugune?

Joonis 1. Nakatunute arvud 1. maist kuni 30. augustini 2021.
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Veidi keerukama ülesande saab, kui siia lisada faktid, et kõigist nakatunutest 10% on olnud 70-aastased või vanemad 
ning haiglaravi on vajanud kokku 6,6% nakatunutest. Kas me saame nende andmete põhjal arvutada, kui suure 
tõenäosusega vajas haiglaravi alla 70-aastane nakatunu ja kui suur oli tõenäosus vanuses 70+? (Vihje: selle olukorra 
võib arvudega „läbi mängida“ – oletame, et meil on 1000 nakatunut, kellest 66 vajas haiglaravi, kusjuures pooled 
haiglaravi vajajatest ehk 33 olid vähemalt 70-aastased. Kokku oli vähemalt 70-aastasi nakatunuid 100….)

Viimasel ajal pakub ka palju jutuainet vaktsineeritute protsent nakatunute seas. Ka siin tuleb mõelda sellele, et see 
pole sugugi sama mis nakatunute protsent vaktsineeritute seas.

Huvitava statistilise nähtusena saab aga tuua ka nn Simpsoni paradoksi, mida näeme, kui võrdleme vaktsineeritute 
osakaalusid nakatunute ja haiglassesattunute seas. Üllataval kombel on need protsendid väga sarnased, kuigi on 
väidetud, et vaktsineerimine kaitseb haiglassesattumise eest. Tabelis 1 on toodud andmed, mis on üsna sarnased 
reaalsetele augusti andmetele Eestis. Tabeli ülemises osas on näha, et nii 60-aastaste ja vanemate kui ka alla 
60-aastaste vaktsineeritute seas on haiglassesattumise tõenäosus selgelt väiksem kui vaktsineerimata inimestel samas 
vanusgrupis. Üllataval kombel aga kaob see erinevus, kui me vanusgrupid üheks tabeliks kokku liidame, nagu seda 
on tehtud tabeli alumises osas. Miks see nii saab juhtuda?

Kokkuvõttes võib öelda, et koroonapandeemia on küll pööranud paljugi meie elus pea peale ja tekitanud palju 
muret, kuid samal ajal on ta toonud teravalt esile statistilise kirjaoskuse olulisuse ning aidanud ka kaasa selle 
arendamisel. Kindlasti tuleb neid näiteid tuues rõhutada ka seda, et sarnased mõisted, seosed ja ka paradoksid 
tulevad ette paljudes olukordades ja ei ole tegelikult üldse pandeemia-spetsiifilised.

Joonis 2. Nakatunumine vanusgruppides esitatuna absoluutskaalal ja suhtelisel skaalal.

Tabel 1. Eesti andmete eeskujul koostatud sagedustabel, iseloomustamaks nn Simpsoni paradoksi, mis seisneb selles, et 
kahes rühmas kehtib üsna sarnane seos, mis aga koondandmetes ei ole tuvastatav. Selle nähtuse põhjuseks on segav tegur, 
milleks siin on vanus (seotud nii vaktsineerituse kui haigla tõenäosusega).
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Ettekanne „Tallinna Reaalkooli õpikäsituse eripära I ja II kooliastme õppekavas“
Kati Kurim, Madis Somelar (Tallinna Reaalkool)

Tallinna Reaalkooli õppekava üldosas on toodud õppe- ja kasvatuseesmärgid ja põhimõtted, kus rõhutatakse, et 
meie kool on õpilase valikuid ja mitmekesist huviharidust väärtustav, avatud ja traditsioonidele toetuv reaalkallakuga 
kool, mida iseloomustab pidev enesearengutaotlus. Kooli eesmärgiks on Eesti jätkusuutlikkust kindlustava vaba 
isiksuse kujundamine. Üks kandvatest väärtustest on luua õpilastele tingimused loodusteadusliku maailmapildi 
kujunemiseks, kus on oluline koht reaal- ja loodusainetel. Keskendume ainealaste teadmiste heal tasemel 
omandamisele, mis võimaldavad mõista seoseid ja luua terviklikku teaduslikku maailmakäsitlust. Õppeprotsessis 
pööratakse tähelepanu oskuste kujunemisele, praktilistele töödele, innustatakse olema loovad ja leidlikud.

Õppimise ja kasvamise juures olulisel kohal tagasiside saamine. Õppimist toetava hindamise kaudu luuakse 
õppijatele tingimused iseseisvuse arenguks, vastutuse võtmiseks, oskuse kujunemiseks ennast analüüsida ja endale 
eesmärke seada. Õpilane saab pidevalt tagasisidet omandatud õpitulemuste, oskuste ja pädevuste kohta. Eesmärk 
on toetada iga õppija arengut. Võimaldamaks õppijat toetava hindamise läbiviimist ning õpioskuste arendamist, 
on kasutusel just Tallinna Reaalkooli vajadustele vastav õpilaspäevik. Peame oluliseks nüüdisaegse ja mitmekesise 
õpikeskkonna pakkumist, et õpihuvi ja sisemine motivatsioon enesearenguks kujuneks harjumuseks. Oluline koht 
on koostööl ja väärtuskasvatusel.

Põhikooli I kooliastmes on liidetud üheks õppeaineks loodus- ja inimeseõpetus ning kunst ja tööõpetus, mida on 
üks tund rohkem riiklikult kehtestatud miinimumist. Kohustuslikest õppeainetest on 3. klassis läbi aasta lisaks 
üks inglise keele tund nädalas. 1.–4. klassini on üks kehalise kasvatuse tundidest jagunenud rahvatantsuks ja 
peotantsuks. Nimetatu loob eeldused tantsupidudel osalemiseks ning annab võimaluse 1.–4. klassis korraldada 
Tallinna Reaalkooli aulas iga-aastaseid lennupõhised balle.

Matemaatikas on I kooliastmes neli tundi rohkem riiklikult kehtestatud miinimumist, mis võimaldab meie õpilastel 
omandada väga heal tasemel teadmised matemaatikast. Viimane omapära ning erinevad valikained (maleõpetus 1. 
ja 2. klassis, informaatika 2. klassis ja programmeerimine 3. klassis) loovad samuti tingimused loogilise mõtlemise 
arenguks.

Kooli omanäolist rõhutab R-õpe, mille teemad ja tunnid on integreeritud eesti keele, matemaatika, inimese- ja 
loodusõpetuse, kunsti ja tööõpetuse ainetundidega. R-õppe eesmärgiks on äratada huvi reaal- ja loodusainete ning 
tehnoloogia vastu, kujundades oskusi ja harjumusi, mis toetavad reaal- ja loodusainete õppimist põhikoolis ja 
gümnaasiumis. Lisaks klassiõpetajale annavad tunde ka põhikooli III kooliastme ja gümnaasiumiastme aineõpetajad, 
kelle tunde õpilased ootavad eriti suure innukusega. Etteruttavalt sobib siinkohal lisada, et ka 4. klassis lisandub 
veel üks R-õppe tund, mis koosneb kahest osast: majandusõpetus, mis päädib suure jõululaada organiseerimisega, 
ning programmeerimine.

Tallinna Reaalkooli algklassidele on iseloomulik MÕK-tund (muutunud õpikäsituse tund), mis oma olemuselt on 
teemapõhine koostöötund paralleelklassidele. MÕK-tunnid on osa meie iganädalastest tegevustest, kus lisaks uute 
teadmiste ja oskuste omandamisele harjutatakse koostööd erinevate kaaslastega nii enda kui paralleelklassist. Nendes 
tundides on õpilastel vaja rakendada oma teadmisi praktilistes tegevustes. Õppeained on omavahel lõimitud ja 
õpilase ainealased teadmised võimaldavad neil märgata, luua ja mõista seoseid erinevate valdkondade vahel. MÕK-
tunnid toimusid edukalt ka distantsõppe ajal, kaasatud sai palju lapsevanemaid, kes oma teadmisi/oskusi õpilastega 
videosilla vahendusel jagasid.

Omanäoline on õpe ka II kooliastmes. 4. ja 5. klassis on riiklikku õppekava rikastatud iganädalase inglise keele 
lisatunniga. Toetamaks vene keele õppe alustamist 6. klassis, on ka sellele ainele antud üks iganädalane lisatund. 4. 
ja 5. klassi matemaatikas on lisaks üks nädalatund läbi aasta. 4. klassi tehnoloogiaõpetuses, käsitöös ja kodunduses 
on üks tund rohkem riiklikult kehtestatud miinimumist. Lisaks juba nimetatule on kooli õppekavasse lisatud 
lisaainetena draamaõpetus 5. klassis ning informaatika 5. ja 6. klassis. Siinkohal väärib esiletõstmist, et oleme 
mõtestanud ja realiseerinud õpilaste digipädevuse kujunemise toetamise läbi erinevate õppeainete nii I kui II 
kooliastmes.

Uuendusena oleme lisanud 4. klassi õpilaste tunniplaani lisa klassijuhatajatunni, mille sihiks on toetada 
neid ennastjuhtivaks õppijaks kujunemisel. Tundide raames antakse õpilastele teadmisi eneseregulatsioonist, 
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õpistrateegiatest, arutletakse õpimotivatsiooni kujunemise teemadel ning enesereflektsiooni ja oma tegevuse 
planeerimise vajalikkusest ja viisidest. Teadvustame, et 4. klassi õpilaste puhul ei ole oodatav tulemus meisterlikult 
ennastjuhtiv õpilane, kuid oleme seisukohal, et nende „tööriistade“ tutvustamine ja lahtiseletamine on vajalik.

Teadvustamaks õpilastes enesemääratlust ning seotust kooli ja Eesti Vabariigiga, on olulisel kohal traditsioonilised 
üritused: kooliaasta ava- ja lõpuaktused, Eesti Vabariigi aastapäeva aktus, kooliaasta alguses koolimütside pidulik 
üleandmine 1. klassi õpilastele Reaali Poisi juures, lõpukell, Reaalkooli sünnipäeva tähistamine, mille juurde kuulub 
kogu kooliperega ühine tordisöömine kooli staadionil ning 5. klassi tund koolijuhi ja valdkonna õppealajuhatajaga, 
kus kõneldakse nii Reaalkooli ajaloost kui kogukonna väärtustest.

Tallinna Reaalkooli õppekavas on toodud ühe läbiva teemana realica ehk Reaalkooli ajaloo käsitlemine. Igal õpeaasta 
lahendavad 1.–4. klassi õpilased õpetaja juhendamisel neli teemapõhist töölehte kooli ajaloo kohta, lisaks on 
realica integreeritud õppekäikudesse, klassijuhataja- ja ainetundidesse ning kooli ühisüritustesse. 5. klassis jaguneb 
sissejuhatav 35-tunniline ajalookursus kolmeks, kus tavapärase ajalooõppe sissejuhatusele lisandub nii Tallinna 
Reaalkooli kui ka Tallinna linna (sh vanalinna) ajaloo tundmaõppimine. Nimetatud tundidest pooled toimuvad 
väljaspool klassiruumi – kas siis kooli ajaloolistes ruumides või linnaruumis. Ka siin on olulisel kohal kooli ja Eesti 
Vabariigi kodanikkonnaga ühise identiteedi kasvatamine.

Õppekava mitmekesistamiseks viiakse läbi õppekava toetavaid ühisüritusi ning aineüleseid õppekäike. 
Ühisüritusteks on näiteks sügislaat, Teadlaste Öö, ettelugemise päev, ajalooviktoriinid, jõululaat, peastarvutamise 
võistlus, teaduspäev, stiilinädalad, õpioskuste võistlus, võimlemispidu, Ohhoo-päev, tervisepäev, turvalisuse päev 
ning Taani päev, kus gümnaasiumiastme õpilased viivad läbi teemapõhiseid tunde algklassides.

1.–4. klassis toimub klassijuhataja eestvedamisel vähemalt üks aineülene õppekäik. Algklassides kasutatakse RMK, 
loodusmajade jt organisatsioonide projektipõhiseid pakkumisi. Alates 5. klassist osalevad õpilased kahel õppekäigul, 
kus mõlemad programmid kestavad terve õppepäeva ja mille läbiviimisel osalevad nii klassijuhatajad kui ka 
aineõpetajad. Üks õppekäikudest on kaldu reaal- ja loodusainete valdkonda, teine humanitaar- ja kultuurivaldkonda. 
Näiteks 5. klasside elukeskkonna programmi raames käiakse matkaradadel, rahvuspargis või looduskaitsealal, kus 
õpitakse tundma erinevaid elustikurühmi, tehakse loodusvaatluseid ning lahendatakse mitmesuguseid ülesandeid 
välitingimustes. 5. ja 6. klassi kultuurilist identiteeti arendav programm keskendub Eesti väikelinnadele. 5. klassi 
käiakse Haapsalus, 6. klassis Viljandis või Rakeveres. Lõimuvateks aineteks on ajalugu, kirjandus, kunst, muusika 
ja loodusõpetus.

Projektõppetest on head näited 5. klassides läbiviidav aineülene draamaprojekt, kus tiheda aineteülese lõimumise 
kaudu arendatakse õpilaste draama- ja sotsiaalseid oskusi. Lõimitud on eesti keel ja kirjandus, draamaõpetus, 
muusikaõpetus, kunstiõpetus, töö ja tehnoloogiaõpetus, käsitöö ja informaatika. Arendatakse meeskonnatöö-, 
dramatiseerimise-, planeerimise-, kujundus- ja esinemisoskusi. Kogu protsess lõppeb kevadel, mil kirjandusteoste 
põhjal tehtud rühmalavastused esitatakse kogukonnale. Distantsõppe perioodil, mil kevadisi suurkogunemisi 
korraldada ei saanud, esitasid õpilased kuuldemänge. Samuti oleme alustanud projektõppega 6. klassides, kus 
lõimime läbi erinevate projektide eesti keele, kirjanduse, matemaatika, loodusõpetuse, kunstiõpetuse ja inglise 
keele tunde.

Kogu õppekava arendamise juures oleme pidanud vajalikuks suunata pilgu tulevikku, püüdes regulaarselt aimata 
ja mõtestada oskusi, teadmisi ja vilumusi, mis on vajalikud veerand- või poolsajandi pärast. Tuleviku kõrval peame 
aga oluliseks õppida minevikust ning väärtustada ühe Eesti Vabariigi kooli lugu.
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Töötuba „Matemaatika meie ümber“
Britt Kalam (Tartu Ülikool)

Mis asi see matemaatika ikkagi on? Kui väga paljudele, keda mina ise kohanud olen, seostub matemaatika pikkade 
arvutuskäikude ning keeruliste valemitega, siis minu jaoks on matemaatika aga hoopis midagi muud ja palju 
sügavamat. Minu jaoks ei ole matemaatika lihtsalt arvutamine, kuigi arvutuskäigud ning valemid käivad asja juurde, 
vaid hoopiski sügavam, kogu meid ümbritseva maailma korrapära märkamine ja mõistmine. Eks ka lihtsamad 
valemid on alguse saanud just ümbritseva jälgimisest ning korrapära avastamisest. Aga kuidas siis võiksime seda 
sügavamat filosoofiat lastele edasi anda nii, et neile ei jääks mulje matemaatikust kui vaid elavast kalkulaatorist?

Kuigi ise olen samuti alustanud enda suhteid matemaatikaga palju pähe õppides, siis emaks saades ja Tartu Erakoolis 
Tera laste huviringi juhendades hakkasin rohkem mõtisklema selle üle, mida ma tahaksin matemaatikat õpetades 
tegelikult edasi anda – rõõmu, mis tekib arusaamise, korrapärade märkamise ja lahenduskäikude leidmisega. Niisiis 
olen leidnud viise, kuidas suunata lapsi palju rohkem vaatlema ja märkama, mitte lihtsalt mehaaniliselt meelde 
jätma. Tahan loota, et kunagi tulevikus on nii võimalik päheõppimise asemel võimalikult palju hoopiski loogiliselt 
tuletada.

Tegelikult olen mittemõistmise ja -märkamisega kokku puutunud igas kooliastmes olevate laste puhul ning seetõttu 
arvangi, et tegelikult võiks ju vaatlemisele suunata juba päris varajases eas. Olen kohtunud gümnaasiumiõpilastega, 
kes ei oska märgata, et päriselu kaldpinda saab vaadelda kui täisnurkset kolmnurka, kus kehtivad matemaatikaõpikust 
tuttavad trigonomeetria seosed. Nii alustangi kõigepealt sellest, et vaatleme, mis kujundeid meie ümber üldse 
leiduda võib. Mis kujundeid erinevad esemed meie silme ette tekitavad ning mis on nendel kujunditel ühist, 
mida erinevat? Peale kujundite avastame, et maailm on täis korrapära ja mustreid. Kuna meie perele meeldib palju 
õues olla ja metsas jalutamas käia, siis hakkame uurima puid. Märkame korrapära puude võrastikus, hiljem kodus 
piltidelt vaadates puu juurestikus ning lõpuks märkame samasugust puuvõra-mustrit ka samade puude lehtedel. 
Nii jõuame mõisteni fraktal ning kuigi selle täpset definitsiooni lasteaialapsed pähe õppima ei peaks, tutvume selle 
mõistega siiski nii mõnelgi korral, uurides meid ümbritsevat – lilli, lehti, lumehelbeid, kapsaid jpm. Niisiis oleme 
tutvunud maailmas sisalduva korrapäraga.

Korrapära ja mustreid on võimalik tegelikult ka ise välja mõelda ning luua. Sellest võikski saada järgmine projekt, 
mis hõlmab endas lisaks korduste ja korrapära mõistmisele ka kunsti, lõikumist, kleepimist ja meisterdamist. Lisaks 
üldisele korrapärale on minu järgmine suund olnud sümmeetria avastamine. Õnneks leidub ka sümmeetriat kõikjal 
meie ümber ning seda on tegelikult lastel ka ise vahva luua. Meisterdame sümmeetrilisi kunstiteoseid, ladudes 
pudrule erinevaid marju, paigutades põrandale erinevaid esemeid ning mängides erinevate loodusest leitavate 
materjalidega.

Kõige eelneva keskel on väga lihtne märkamatult tegeleda ka loendamise, arvutamise ja muu sellisega, mis 
matemaatikaga küll kaasas käivad, kuid ei ole minu jaoks see kõige tähtsam osa. Omalt poolt soovin kõigile rohkem 
mõistmist, märkamist ning loogiliste lahenduste leidmist!
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Töötuba „Teaduspõhine uurimusliku õppe rakendamine lasteaias“
Silja Kaur, Margarita Kask (MTÜ Avastusõppe Liit, Pärnu Lasteaed Mai)

Tänapäeval on lasteaedades kasutusele võetud mitmeid erinevaid aktiviseerivaid õpetusi. Üheks võimaluseks 
on suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe, mis on süstematiseeritud meetod millegi teada saamiseks katsete, 
vaatluste, võrdlemiste teel. Avastuslik õppeviis suunab küsimuste ja juhendamise abil last iseseisvale teadmiste 
hankimisele ning arusaamisega õppimisele. Õppetegevuste käigus omandavad lapsed oskuse ennustada, arutleda, 
katsetada, järeldusi teha. Õpetus on lapse jaoks sobiv siis, kui ta on motiveeritud, aktiivne tegutseja, kartmata 
seejuures eksida. Järk-järgult uute teadmiste suunas liikudes õpivad lapsed iseseisvalt ja loovalt mõtlema, teadmisi 
analüüsima, leidma probleeme ning nende lahendusi, tegutsema ühise eesmärgi nimel.

Uurimusliku õppe rakendamine lasteaedades

Pärnus on avastusõpet lasteaedades rakendatud juba aastast 2002. Meie üheks põhiväärtuseks on olnud iseseisev, 
loov ja õpihimuline laps. Oleme alati pidanud tähtsaks lapse enda kogemust, rõõmu ja eduelamust. Aktiivselt 
õppides on täiskasvanu roll sobiva keskkonna loomine, tegevuste kavandamine ja õppeprotsessis võrdse liikmena 
kaasalöömine. Õpetaja on rohkem vaatleja, juhendaja, püstitades suunavaid küsimusi nii, et need aitaksid lapsel aru 
saada, analüüsida ja iseseisvalt mõelda. Laps osaleb mitmekesises õppeprotsessis, mis võimaldab palju tegutsemist 
ja liikumist ning on suunatud individuaalsuse arendamisele. Grupis ja paarikaupa tegutsedes saavad lapsed ühiselt 
lahendada esilekerkivaid probleeme, katsetuste ning kogemuste kaudu selgusele jõuda, mis on õige, mis mitte. 
Aktiivselt tegutsedes õpitakse hindama oma tegevuse tulemust, kujuneb välja kogemus, mida analüüsida ning 
teistega jagada.

Avastusõppe teemasid on Eestis kasutusel mitmeid. Lasteaias keskendutakse neist peamiselt neljale: avasta meeled, 
värvused, ilm, mõõdud. Kõikide teemade kohta on ilmunud lasteaiale kohandatud metoodilised materjalid, mis on 
koostatud põhimõttel kergemalt-raskemale, lähemalt-kaugemale.

Iga uurimusliku õppe teema algab alati eelteadmiste kontrolliga, et mitte raisata aega sellele, mida laps juba teab. 
Erilise tähelepanu all on lapse käeline tegevus, mille kaudu toimub arusaamisega õppimine. Võib ju mõelda, 
et lasteaed ja teadus ei sobi kokku, tegelikult on nad lahutamatud. Suunatud uurimuslikus õppes on oluline 
õppeprotsessi dokumenteerimine. Koostatakse ja analüüsitakse tabeleid, mis lisavad õppetegevustesse teaduslikkust. 
Nii tabelid, töölehed kui kirja pandud laste suulised arutelud on järjepidevalt täidetavad materjalid, mis omavahel 
võrreldes saavad olla aluseks lapse arengu hindamisel.

Rakendades juba pea kakskümmend aastat avastusõpet, oleme veendunud, et selle kaudu saab rakendada ellu 
üldõpetuse printsiipidele toetuvat koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava, ehitades õppeprotsesse üles lapsest 
lähtuvusele ja tagades eeldatavate üldoskuste omandamise. See on hea võimalus laste kooliküpsuse saavutamiseks 
ning selleks, et kooli jõuaks õpi- ja teadmishimuline, rõõmsameelne ja uutele avastustele avatud laps.
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Töötuba „Geomeetrilised kokkusaamised linnaruumis“
Tiina Kaljumäe (Ülenurme lasteaed Nurmepesa)

Eelkoolieas alustab laps enda jaoks maailma mõtestamist ning ümbritseva uurimist lähemalt kaugemale, kus lapse 
kogukond ja ümbritsev avalik ruum pakub põnevat avastamist, olles ehedaks uurimise objektiks. Avardunud 
õpikeskkondades laste õppimist võimaldades saavad lapsed vahetuid kokkupuuteid uuritavaga. Lasteaiarühmas 
projektipõhiselt õppides ja õpetades on projekti teemad sündinud laste loomulikust huvist eluliste nähtuste ja 
asjade vastu.

Väikelaste majade projekti ning 5–6-aastaste laste mustrite projekti teemasid käsitledes oli võimalik uurida 
kogukonna arhitektuuri ja avalikku ruumi ning suunata lapsi iseseisvalt looma seoseid matemaatiliste mõistete ja 
ümbruskonna vahel. Keskendudes uuritava funktsiooni kõrval nendes eritunnustele, vaadeldakse fookuses oleva 
objekti iseloomulikke jooni ja proportsioone. Mõlema projekti käigus toimus nähtav muutus laste tähelepanu, 
keskendumis- ja märkamisvõime arengus, seda just tänu mõtestatud õppimisele. Ise avastatud teooriad ja 
konstrueeritud teadmised on püsivad ja sügavad, mis võetakse kaasa lapse teadvusesse –„omailma“ ning mis avaldub 
lapse loovtöödes ja vabamängus.

Lastel on uue informatsiooni jäädvustamiseks mitmeid võtteid ja võimalusi. Natuurist joonistamise kaudu koguvad 
väikelapsed projektide käigus uurimisandmeid, millele toetudes luuakse uusi teooriaid, luuakse seoseid ning tehakse 
järeldusi. Natuurist joonistamise käigus õpitakse vaatama, võrdlema ja mõtestama asju meie ümber joonistamise 
keeles, õpitakse kujutama kolmemõõtmelisi objekte kahemõõtmelisel paberpinnal. Haarates nõnda lapsi aktiivsesse 
uurimisse, aitab see lapsel uuritavat ise visualiseerida ning toetab tema uute teadmiste konstrueerimise oskuse 
kujunemist. Uurimise ajal kaaslastega suhtlemine, kogemuste üle arutlemine ja valminud tööde nägemine süvendab 
ja laiendab laste personaalseid kogemusi ja arusaamist, innustab uutes tegevustes kaasa lööma ning kasutama uusi 
tehnikaid ja uurimisvõimalusi.

Õppimise käigus uuritav peaks võimaldama lastele rohkelt vahetuid tegevusi reaalsete esemetega-objektidega, 
olema seotud laste endi eelnevate kogemustega ning võimaldama õppekäike ehk nn välitööd. Oluline on korraldada 
uurimine nii, et laps saaks uurida täiskasvanu minimaalse sekkumisega ning koguda või esitada enda teadmisi ja 
oskusi, kasutades eale vastavaid tehnikaid.

Ajal, mil lapsed on haaratud õppimiskogemusest, saab õpetaja jälgida laste keelekasutust, vastastikuseid 
suhteid, õpi- ja koostööoskusi. Õpetaja võib samal ajal teha hilisemaks protsessi analüüsiks lühimärkmeid laste 
õppimiskogemustest, uutest teadmistest, seoste loomise oskustest või salvestada videole või lindistada laste ütlusi, 
dialooge, käitumuslikke näitajaid, verbaalseid ja mitteverbaalseid huvide väljendusi, tegevuste valikuid ning 
tegevuses oldud aega. Vaatlustulemusi saab kasutada laste individuaalsele õppimisele ja õppeprotsessile tagasiside 
andmisel ning on aluseks edasise kavandamisel.
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Töötuba „Loodusharidus Pärnu Lasteaias Mai“
Kristel Arro, Margarita Kask (Pärnu Lasteaed Mai)

Looduse õpetamise parimaks läbiviimise kohaks on vahetu loodus ise, kus toimub teadmiste andmine ja kogemuste 
saamine. Loodus annab suurepärase võimaluse uurimiseks, katsetamiseks, vaatlemiseks, võrdlemiseks, avastamiseks.

Keskkonnakasvatust ei ole võimalik võtta eraldi ühe ainena, see on kõiges, mis meid ümbritseb. Eelkoolieas on 
esmatähtis õpetada integreeritult, lõimides kõiki ainevaldkondi ja õppe- ning kasvatustegevusi.

Kuna eelkooliealine laps ei oska üksi vaadelda, tuleb teda suunata nägema. Oma tegevuses seame eesmärgiks looduse 
väärtustamise sellisel määral, et see kuuluks hiljem tema elustiili juurde ning looduse hoidmisest saaks elu loomulik 
osa.

Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks, õuesõppe edendamiseks ja mitmekesistamiseks alustasime Pärnu Lasteaias Mai 
õpperadade koostamist 2001. aasta suvel. Õpperadade koostamisel lähtusime koolieelsete lasteasutuste ja lasteaia 
õppekavast. Pidasime oluliseks, et rada sisaldaks erinevaid elukooslusi. Laste vanust ja lasteaia suurepärast asukohta 
arvestades valmis kolm erineva raskusastmega õpperada. Esimene kulgeb lasteaia õuealal, teine õpperada kulgeb 
mere äärde ja tagasi, kolmas ja kõige pikem rada viib metsa. Meie rajad eeldavad nende läbimist jalgsi, kuid ei eelda 
vaatamisväärsuste olemasolu. Nendelt radadelt saadud teave tugineb antud piirkonna kõige tavalisema looduse 
tundmaõppimisele, jälgimisele, võrdlemisele, säilitamisele.

Kõik meie tegevused õues on tihedalt seotud lapse kõigi meelte arendamisega. Meelte arendamine toimub 
meie lasteaias süvendatult alates 1999. aastast. Eesmärgiks meelte arendamise tegevuste sihiteadlik ja järjepidev 
planeerimine õppetegevustesse. Lasteaia õuealale rajati 2017. aastal uhke meelteaed, omanäoline tunnetusrada ja 
tore putukahotell.

Öeldakse, et väike laps teadvustab toimuvat kogemuse kaudu, kogeb aga laps oma meeltega. Meeleelundid on 
selleks, et tajuda ümbrust, võtta vastu otsuseid ja säilitada kontakt keskkonnaga. Nägemine on võime tajuda 
valgust, värvust, esemete kuju, mõõtmeid ja asukohta. Silmaga näeb meid ümbritsevat ilu. Selleks kasvavad 
meelteaias erinevates värvitoonides lilled, tarbeaias ravimtaimed. Puudutuse abil saab teada asjade või materjalide 
neist omadustest, mida silmadega ei taju. Meie tunnetusrajal on erinevad pinnakattematerjalid, mida saab kompida 
nii käe kui jalaga. Kuulamine on midagi, mis tuleb ära õppida. Kuulamine ja kuulmine on kaks erinevat ja väga 
vajalikku oskust. Helisid tekitada aga saab nii looduslike kui tehismaterjalidega. Maitsmine ja haistmine on omavahel 
tihedalt seotud, seetõttu on tarbeaias võimalik maiustada mitmete marjadega, kevadel juua kase- ja vahtramahla, 
talvel piparmünditeed.

Putukahotell ootab elanikke ja täieneb looduslike vahenditega pidevalt. Ikka selleks, et ärgitada lapsi oma meeli 
avardama ja tunnetama.

Õuekunstis kasutame erinevaid vahendeid, võtteid, materjale. Joonistame taimedega; meisterdame looduslikest 
vahenditest; maalime kividele ja puidule; rajamine lumelabidatega kõnniradasid ning labürinte. Tegeleme 
matemaatika ja loendamisega; tähistame rahvakalendri tähtpäevi.

Õues õppida on võrratu!
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Töötuba „Kuidas väikestest uurijatest saavad teadlased?“
Jaana Koger (Tartu eralasteaed Terake)

Töötoas esitletakse ülevaatlikult laste omaalgatuslikku projekti „Kas puud räägivad?“ ning filmi ehedas 
looduskeskkonnas uurimisest/õppimisest.

Projektõpe on põhjalik uurimine, et väärt teemast rohkem teada saada. See annab ette mudeli paljudele elus 
ettetulevatele tegevustele (sh teaduslik uurimustöö): idee – plaan – meeskond – info kogumine – info töötlemine 
– vormistamine – esitlemine – tagasiside – analüüs ja järeldused.

Projektõpe/projektipõhine lähenemisviis õppimisele ja õpetamisele toob rühmaruumi mitmeid eeliseid ja esindab 
nüüdisaegse õpikäsituse parimaid tavasid. Projektide paindlik raamistik võimaldab igaühel järgida oma õpirada, 
õppida endale sobival viisil, osaleda aktiivselt ning tunda end kõrgelt motiveerituna. Õppimist käsitletakse siin 
interaktiivsete protsessidena, kus iga osaleja panus on ühises uurimises kõrgelt hinnatud – kuuldavaks ja nähtavaks 
saavad iga lapse hääl, kogemused ja teooriad.

Projektipõhise lähenemise struktuur
• järgib lapse loomupärast õppimist – väikelaps on sündinud teadlane ja empiiriline uurija: uudishimu – 

märkamine – vaatlemine, uurimine (püüd mõista, mis, milline, kuidas, milleks jne) – järeldused.
• aitab lapsel oma õppimisest teadlikuks saada – uurides tekivad küsimused, areneb vaatlemisoskus ja võime 

kujundada teooriaid ümbritseva maailma kohta.

Taoliselt, projektipõhiselt, töötavad ka teadlased, minnes süvitsi huvipakkuva teemaga ning avastusretke lõpuks 
võib leida midagi maailmamuutvat.

Lapsed mõistavad loomupäraselt, et oleme osa millestki suuremast – millestki, mille üle imestada, küsimusi esitada. 
Minu ülesanne õpetajana on hoida alles laste uudishimu, mis on uuriva käitumise ning uuendusliku mõtlemise/
loovuse aluseks. Laste sisemine õhin on projektõppe puhul toetatud, kuna see lähtub nende huvidest ja nende 
algatatud teemadest ning võimaldab õppimisele anda konteksti. See on hoopis midagi muud kui järgida etteantud 
õppekavasid ning rangeid tegevusplaane.

Väikelaste uurimuslikud projektid on enamasti loomult avatud ning keskenduvad lapse lähiümbrusele, lapse 
omailma laiendamisele. Uurimused viiakse enamasti läbi ehedas keskkonnas ning tegeletakse reaalse maailma 
väljakutsetega – projektid peegeldavad tegelikku elu. Otsitakse ja leitakse seoseid. Projektis saavad kokku kõigi 
osalejate kogemused, teadmised ja erinevad vaatenurgad ning kindlasti pole see vaid õpetaja tõlgendus maailmast.

Mul on olnud õnn kogeda imelisi asju, mis juhtuvad, kui lastel on vabadus uurida ja katsetada. See innustab 
mind veel enam olema avatud laste uudishimule, nende uutele vaatenurkadele. Usun, et uuriv õppimine arendab 
mõtlemist ja loob innovatsiooni maailmas.
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Töötuba „Matemaatikas võimekas õpilane II kooliastmes“
Raili Vilt (Tartu Ülikooli teaduskool, Eesti Matemaatika Selts)

Matemaatikavõistluste üheks eesmärgiks on näidata matemaatika ilu, tekitada ja suurendada õpilaste armastust 
matemaatika vastu. Võistlusmatemaatika ülesanded kasutavad õpitud teadmisi ja nõuavad nende loomingulist 
rakendamist ning lisaks veel olemasolevatest teadmistest uute tuletamist.

Esimeses kooliastmes on enamik ülesandeid seotud arvutamise, tähelepanu ja teksti mõistmisega ning oluline on 
õige vastus. Ka teises kooliastmes hinnatakse paljudel võistlustel vaid vastust, kuid siiski tuleb just siin hakata 
tähelepanu pöörama, kuidas vastuseni on jõutud. Kui lahenduskäik ja erinevad võimalused ja ideed jäävad analüüsi 
ja tähelepanuta, on järgmises kooliastmes raskem ning huvi tekitamise asemel tunduvad ülesanded võistlustel 
keerulised ning soov valdkonnaga tegeleda hakkab vähenema.

Ainus, mis aitab olla võistlustel edukas, on ülesannete pidev lahendamine ning lahenduste uurimine ning 
mõtestamine.

Eesti Matemaatika Seltsil on koostöös TÜ teaduskooliga ning Haridus-ja Teadusministeeriumi ja Playtech Estonia 
OÜ rahalisel toel käivitumas projekt, mis suurendab õpetajate meisterlikkust töös võimekate õpilastega teises 
kooliastmes.

Millised on need teemad, ülesanded, strateegiad, kohad lahendustes, millele tuleb õpetajal hakata õpilaste tähelepanu 
pöörama? Vaid teemade loetelust, näiteks järjestamine, loendamine, seaduspärasused, võrdlemine, geomeetrilised 
kujundid ei ole just palju kasu, sest ülesannete tase jääb määramata. Kui tavatunnis on õpetajal lisaks ainekavale 
ka õppeprotsessikirjeldus ja õppematerjalid, siis töös võimekatega on just erinevate võistluste ülesanded need, mis 
määravad selle taseme, kui mahukaid ning kui kiiresti võiks teatud ülesandeid lahendada.

On ülesandeid, kus saab mõelda deduktiivselt, st tuleb leida ülesande andmetest, tekstist koht või seos, mis 
on siis lahenduse võtmeks ja sealt järk-järgult edasi jõuda vastuseni. Teised on jälle sellised, kus tuleb läheneda 
induktiivselt, st proovida ja katsetada erijuhtumeid ning nende põhjal märgata midagi suuremat ja üldisemat, 
mis võimaldab jõuda vastuseni. Tähelepanu tuleb pöörata ka sellele, et vastuse leidmine ei jääks vaid katseeksituse 
meetodi tasemele.

Õppimise käigus ei tasu piirduda vaid etteantud küsimusele vastuse leidmisega, hea oleks uurida ja analüüsida, kas 
ja mida saab veel leida ülesandes antud andmete põhjal.

Ülesanne 1. Reas on 60 kõnniteeplaati. Esimene ja teine plaat on valged, kolmas hall, siis jälle kaks valget ja üks hall 
jne. Ants kõndis ühtlase sammuga üle terve selle rea (vt joonist). Mitmele valgele ruudule tekkisid tema mõlema 
jala jäljed?

(Eesti, 2021, 4. klass)

Ülesanne 2. On antud võrdsete külgedega kolmnurk ja ruut. Leia kolmnurga külje pikkus, kui erinevatele tähtedele 
vastavad erinevad ühekohalised arvud.

(Bulgaaria, 2019, 4. klass)
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Töötuba „Leiutamine muudab maailma“
Kadri Pajo, Maria Toom (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Antud töötoas tutvustame uut Gustav Adolfi Gümnaasiumi 4. klassides õpetatavat õppeainet, milleks on leiutamine. 
Leiutamise tundides arendatakse õpilaste loovust, ettevõtlikkust, julgust mõelda, uudishimu, piirideta unistamist 
ning võimet lahendad probleeme loova intellekti abil.

Õpilasi julgustatakse märkama ja mõtlema asjadele, mida täna veel olemas ei ole, et uute ideede ja lahenduste kaudu 
elu paremaks muuta.

Leiutamise tundides ei ole valesid vastuseid, mida julgemalt asjale lähenetakse, seda edukam ollakse. Eksimine on 
uudishimu alus, õpilasi julgustatakse, et vigade tegemine on lubatud, sest oluliste teadussaavutusteni jõutakse vaid 
katse-eksituse meetodil.

Leiutamise tundidesse on lõimitud kõik õppeained, IKT, läbivad teemad ja üldpädevused. See on õppeaine, mis 
teeb kummarduse läbi aegade Gustav Adolfi Gümnaasiumis õppinud silmapaistvatele teadlastele, kelle teadustöid 
on hinnatud akadeemiku aunimetusega. Õpilastele tuuakse näiteid GAG-s õppinud erinevate akadeemikute 
tegutsemisvaldkondadest.

Selleks, et uue ja põneva märkamine ei jääks vaid mõtte tasandile, on õppeaines oluline roll ideede realiseerimisel 
praktikas. Iga õpitava teemaga hakkavad õpilased sissejuhatusejärgselt looma enda lahendusi varasemalt olevate 
ideede parandamiseks või midagi täiesti uut, mis aitaks elu paremaks muuta. Siinkohal ei mängi rolli, et uus seade 
oleks täielikult kasutatav. Oluline on, et ideest saaks valmis vähemalt prototüüp.

Tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid, loovust ärgitavaid ülesandeid, rühmatööd ja ajurünnakut. 
Lähtutakse põhimõttest, et õpetaja ei ole kõiketeadja, vaid protsessi juhtija.

Leiutamise õppeaine on jaotatud kolmeks trimestrimooduliks.

Esimene moodul „Leiutamine muudab maailma paremaks“ põhineb tehnoloogiavabal leiutamisel, mille põhisisuks 
on nn „tühjalt kohalt“ leiutamine või siis taaskasutusmaterjalidest millegi uue loomine.

Teine moodul „Leiutamine ja tehnoloogia muudavad maailma paremaks“ võtab järk-järgult õppeaines kasutusele 
tehnoloogiavahendeid. Elektroonikaseadmed ning haridusrobotid leiavad oma koha õpilaste leiutistes. Eelnevalt 
õpitakse, kuidas seadmed töötavad, ning seejärel antakse neile leiutamise kaudu uus rakendus.

Viimane moodul „Mina olen leiutaja ja muudan maailma paremaks“ on kokkuvõttev moodul õpitust, kus luuakse 
aine jooksul omandatud teadmiste ning oskustega uusi ainulaadseid leiutisi (või vähemalt prototüüpe), millest 
võiks kasu olla kogu maailmale.

Töötoa ülesehitus:
1. Leiutamine kui ainetund: ideest teostuseni
2. Leiutamise aine ülesehitus ja ainekava tutvustus
3. Praktilised näited ja koostegemine
4. Leiutamine „tühjalt kohalt“ ehk loome ise meeleolu parandaja.
5. Leiutamine juba olemasolevate seadmetega. Mõtleme, kuidas juba olemasolevaid haridusroboteid ümber 

disainida.
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Õpilaste leiutatud Triatloni raja prototüüp, kus on kasutusel MicroBiti robootikaseade.

Distantsõppe tooli prototüüp.
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Töötuba „Uurimuslikud katsed koduköögis“
Lev Liubchenko, Helena Hakk, Inga Tiivoja (Põlva Kool)

Töötoas tutvustatakse loodusteaduslikku meetodit ja viiakse läbi katsed koduköögis leiduvate vahenditega. Kolmes 
katses uuritakse koduses majapidamises kasutatavate ainete omadusi. Uuritakse erinevate suhkrute mõju pärmseente 
kasvule, milliste omadustega gaas tekib söögisooda ja äädikhappe reageerimisel. Vaadeldakse lilla kapsa tõmmise 
mõju erinevatele ainetele. Katsed lähtuvad õppekavast ning sobivad läbiviimiseks I ja II kooliastme õpilastele.

Töötoas uuritakse kolme katse abil koduses majapidamises kasutatavate ainete omadusi.

Esimene katse: erinevate suhkrute (valge roosuhkur, pruun toor-roosuhkur või suhkruasendaja) mõju 
pärmseente kasvule

Katse idee pärineb TÜ Uurimislabori Pärmilabori programmist. Kolmes väikeses kolvis segatakse 4 g vastavat 
suhkrut 2 g kuivpärmiga ja lisatakse 20 ml leiget vett. Kolvisuu kaetakse õhupalliga, loksutatakse hoolikat, jäetakse 
seisma lauale ja vaadeldakse, milline õhupall täitub kõige esimesena gaasiga. Arutletakse, mis gaas tekib ja mida 
saab sellest katsest järeldada.

Teine katse: söögisooda ja äädikhappe reageerimisel tekkiva gaasi omadused

Väiksesse plastikpudelisse pannakse 2 tl söögisoodat ja lisatakse umbes 10 ml äädikhapet. Järgmisena uuritakse 
tekkinud süsihappegaasi omadusi, kummutades pudelit põleva küünla kohal (lahus ei tohi pudelist küünlale 
valguda). Saadakse teada, et süsihappegaas, mis tekkis, on õhust raskem ja kustutab leegi.

Kolmas katse: lillakapsa tõmmise mõju erinevatele ainetele

Lillakapsas lõigatakse ribadeks, valatakse üle sooja veega, saadud värviline vesi jaotatakse kuude väiksesse klaasi. 
Igasse klaasi lisatakse erinevaid aineid: äädikhapet, sidrunit, õuna, soola, soodat, pesupulbrit. Värvi muutustest 
tehakse järeldusi ainete omaduste kohta. Tutvustatakse indikaatori ja pH mõistet ning räägitakse neutraliseerimisest.

Köögikeemia katse lillakapsa veega.
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Töötuba „Uuendused II kooliastme R-õppes 4. klassi majandus- ja programmee-
rimisõppe näitel“
Jaanika Lukk, Margit Luts, Veiko Somelar (Tallinna Reaalkool)

Tallinna Reaalkoolis toimuvad R-õppe tunnid 1.–4. klassini ning on integreeritud eesti keele, matemaatika, inimese- 
ja loodusõpetuse, kunsti ja tööõpetuse ning muusikaõpetuse ainetundidega. Aine eesmärk on äratada huvi reaal- ja 
loodusainete ning tehnoloogia vastu, samuti kujundada oskusi ja harjumusi, mis on vajalikud reaal- ja loodusainete 
õppimisel põhikoolis ja gümnaasiumis.

R-õpe toetab ja täiendab erinevate õppeainete õpetamist I–IV klassis, aitab kaasa mitmesuguste oskuste ja pädevuste 
arendamisele. Praktilisel tegevusel baseeruv R-õpe arendab loovat ja kriitilist mõtlemist: õpitakse vaatlema, 
esitama küsimusi, järeldusi tegema, leidma probleemidele alternatiivseid lahendusi ning prognoosima erinevate 
lahendusviiside tulemusi ja tegema otsuseid. R-õpe on üles ehitatud erinevatele individuaalsetele ja rühmapõhistele 
probleemülesannetele, seostades õpitegevusi igapäevaelu olukordades vajaminevate teadmiste ja oskustega. Õpitakse 
kaaslaste arvamusi ära kuulama ning põhjendama oma seisukohti. Nii õpitakse üksteiselt ning täiendatakse sel moel 
oma teadmisi ja oskusi.

4. klassis sisaldab R-õpe majandus- ja programmeerimisõpetust. Majandusõppe eesmärk on luua arusaam 
majandusega seotud mõistetest, maksudest ja annetamisest. Majandusõppes õpitut rakendatakse õpilaste jõululaada 
korraldamisel. Programmeerimisõppe eesmärk on edasi arendada 3. klassis omandatud programmeerimisoskusi ja 
-teadmisi, kasutades mikroarvutit Micro:bit. Kursuse sidumine teiste ainetega aitab mõista tänapäeva tehnoloogia 
toimimist igapäevaelus. Programmeerimise kaudu õpetatakse täpsust, analüüsivõimet ja loomingulist mõtlemist. 
Pärast kursuse läbimist on õpilased võimelised nii iseseisvalt kui koostöös kaaslasega looma ning lahendama 
erinevaid ülesandeid, õppemänge ja projekte.

Ettekandes demonstreeritakse näiteid uuenenud 4. klassi R-õppest: majandusõppe piltmaterjal ning programmee-
rimisõppes loodavad õppemängud ja projektid: ventilaator, traadimäng, inimrobot jt.
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Töötuba „Tartu Ülikooli muuseumi Hullu Teadlase teaduskonverents“
Alex Savolainen (Tartu Ülikooli muuseum)

Hullu Teadlase teaduskonverents on Eesti üldhariduskoolide 1.–3. klasside õpilastele suunatud iga-aastane 
uurimistööde konkursi projekt, mis lõppeb teaduskonverentsi vormis lõppüritusega. Hullu Teadlase 
teaduskonverentside sari sai alguse 2014/2015. õppeaastal, mil koostöös Tartu Ülikooli Teaduskooli ja Annelinna 
Gümnaasiumiga toimus pilootprojekt Tartu linna ja maakonna koolidele. 2020. aastal pälvis projekt Eesti 
teaduse populariseerimise auhinna konkursil kategoorias „Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia 
populariseerimisel“ II preemia.

Teaduskonverentsi eesmärk on pakkuda õpetajatele ja koolidele tuge riiklikus õppekavas seatud ainealaste oskuste 
ja üldpädevuste saavutamisel. Projektis osalemine toetab põhikooli riiklikus õppekavas välja toodud läbivaid 
teemasid ning aitab õpilastest kujundada teadlikud inimesed. Teaduskonverentsi projekt aitab põhikooli I astme 
õpilastele tutvustada teadusliku uurimistöö põhimõtteid ja luua alus teadusliku meetodi rakendamiseks vanemates 
vanuseastmetes. Uurimusliku õppe metoodika lähtub riiklike haridusvaldkonna arengukavade põhimõtetest, 
aidates kaasa ennastjuhtiva analüütilise õppija kujundamisele. Õpilastelt ootame loovaid ja omanäolisi lahendusi. 
Oluline on, et osalejad jõuaksid ühiste arutelude, andmete kogumise ja võrdlemise teel püstitatud uurimisküsimuste 
vastusteni. Saadud teadmised ja mõõtmistulemused tuleb õpilastel vormistada uurimistööna.

Hullu Teadlase teaduskonverentsi puhul on märkimisväärne seegi, et tegemist on Eestis ainsa I kooliastmele suunatud 
LTT valdkonna uurimistööde konkursiga. Teisisõnu – vajaliku „rohujuure tasandi“ üritusega, mis aitab selgitada 
juba haridustee alguses, et loodus- ja täppisteadused pole mitte ainult vajalikud ja tähtsad kõrgtehnoloogiast toetatud 
distsipliinid, vaid osa igaühe elust, millega on põnevalt, mänguliselt, loovalt ja praktiliselt võimalik tegeleda igaühel 
sõltumata vanusest ja asupaigast.

Aastate jooksul on projektis osalenud mitu tuhat õpilast. Käesoleval 2021/2022. õppeaastal toimub Hullu Teadlase 
VIII teaduskonverentsi projekt „Helisev müra“. Oleme fookusesse pannud mürareostuse teema. Soovime, et lapsed 
teadvustaks juba varases eas, kuidas meid ümbritsev looduslik- või masintekkeline müra mõjutab meie igapäevaelu. 
Teema on aktuaalne, samas kompleksne. Eesmärk on tõsta õpilaste teadlikkust akustikast, pideva heli mõjust 
inimtervisele ja suunata õpilasi mõtlema, kuidas hoida oma kuulmist ja kujundada õpilaste muusikakuulamise 
harjumusi.

Hull Teadlane on Tartu Ülikooli muuseumi peahoones Toomemäel tegutsev humoorikas tegelane, kes huvitub kõigest, 
mis on tema ümber. Tartu Ülikooli muuseumis on tal oma kabinet, kus toimuvad töötoad, eksperimendihommikud 
ja haridusprogrammid. Kuna Hullu Teadlase kabineti kooliprogrammide, töötubade ja eksperimentide külastajatest 
moodustavad põhilise osa 5–12-aastased lapsed, siis on ka üle-eestiline projekt suunatud just 1.–3. klassi õpilastele.
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Töötuba „Salakirjade lahendamisest Tallinna Reaalkooli II kooliastmes“
Villu Raja (Tallinna Reaalkool)

Esimesed teadaolevad salakirjad on pärit 4000 aasta tagusest Egiptuse riigist. Riigi ajalugu kivimonumentidele 
jäädvustavad kroonikud hakkasid vähehaaval muutma hieroglüüfide tähendust ja eesmärki. Tänapäeva teadus 
arvab, et sellise tegevuse eesmärk polnud sõnumeid salastada. Ilmselt taheti möödujaid lihtsalt lõbustada või anda 
tekstidele teatavat salapära. Esimene eesmärgistatud salakiri on teada umbes aastast 1500 eKr. Seda illustreerib väike 
savitahvel, mis leiti Tigrise jõe kaldalt umbes 30 km kaugusel Bagdadist. Sellele oli kirjutatud krüpteeritud valem 
keraamilise glasuuri valmistamiseks ...

Seejärel antakse ülevaade viiest ajalooliselt tuntud salakirjade koostamise võttest.

1. Kirjade krüpteerimisele eelnes kõige lihtsam salakirja valmistamise meetod: kiri lihtsalt peideti kirjakandja 
küljes ära. Sellist kirja peitmise meetodit nimetatakse steganograafiaks.

2. Kreeka ajaloolane Polybios u 200–120 eKr Megalopolisesest (ka Polybius või Polybos) on kirjeldanud üht 
kreeklaste poolt kasutatud kavalat salakirja meetodit, mida peetakse esimeseks telegraafiks. Polybiose auks 
nimetatakse meetodit ka Polybiose ruuduks. Tähestiku tähed paigutatakse 5 x 5 ruutu ning igale tähele vastab 
kahekohaline arv.

3. Juba 7. Sajandil eKr kasutasid kreeklased sõnumi tähtede ümberpaigutamisel põhinevat salakirja 
(transpositsioonišiffer). Üheks populaarsemaks sõnumi tähtede ümberpaigutuse meetodiks oli ridade ja 
veergude vahetamine. Sellist meetodit nimetame Plutarchose veergudeks.

4. Gaius Julius Caesari (100–44 eKr) tuntakse eelkõige kui ühte andekamat Rooma väejuhti ning Gallia vallutajat. 
Tegemist oli aga igakülgselt andeka inimesega. Teda võib pidada ka kirjanikuks, moeloojaks, inseneriks, 
salakoodide loojaks. Oma mälestustes „Gallia sõjad“ kirjeldab Caesar ülitähtsa sõjalise teate kavalat salastamist. 
Võtte olemust teoses ei paljastata, aga selle šiffer murti ilmselt juba Caesari eluajal. Nimelt iga tähistiku täht 
asendati temast 3 võrra eespool oleva tähega.

5. Tähestiku „nihutamise“ asemel võib salakirja koostaja asendada tähe suvalise sümboliga. Seega on koodimurdja 
tähtsaim töövahend tähtede esinemissageduste teadmine erinevates keeltes (sagedusanalüüs).

Töötoa teises pooles keskendutakse ühele konkreetsele võttele, Caesari nihkele. Töötoas osalejad dešifreerivad ja 
koostavad ka ise mõned salakirjad.
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Töötuba „Üksteist teaduslikku eksperimenti“
Katarina Kivimäe, Karlotta Levin, Tiie Jaaniste (Otepää Gümnaasium)

Õppimine on efektiivne siis, kui õppija tunneb huvi teda ümbritseva keskkonna ja õpitava aine vastu. Õhinapõhiselt 
õpitu jääb kõige paremini meelde, aitab luua uusi seoseid ja on tulevikus rakendatav. Töötuba „Üksteist teaduslikku 
eksperimenti“ näitab, kuidas eksperimentide läbiviimine toetab õpilase sisemist motivatsiooni ja tekitab huvi 
loodusteaduste vastu. Näidatavad eksperimendid elavdavad õppetundi, ei nõua suurt ettevalmistust ega kalleid 
vahendeid. Eksperimendid sobivad esimese ja teise kooliastme kodunduse, käsitöö, matemaatika ja loodusõpetuse 
tundidesse, et esitleda materjalide ja ainete füüsikalisi ning keemilisi omadusi, tutvustada lapsele kodus olevate 
ainete omadusi, kujundada seoste loomise oskust, arendada looduspädevust ja loovust.

Töötuba „Üksteist teaduslikku eksperimenti“ koosneb kolmest osast.

1. Ülevaade katsetest (videod), mida on vahendite käepärasuse tõttu lihtne sooritada, kuid mille läbitegemiseks 
napib töötoas aega. Need on järgmised:
• „mündivulkaan“ – näidatakse, mis juhtub Mentose ja Coca-Cola segunemisel;
• „pärmipall“ – uuritakse, kui palju eraldub pärmi ja suhkru segunemisel süsihappegaasi;
• „kõver kont“ ja „pehme muna“ – näidatakse, kuidas mõjub äädikas kaltsiumile;
• „soodapomm“ – uuritakse, mis juhtub aluse ja happe segunemisel.

Iga video juures selgitatakse näidatava katse põhimõtet ja katse õnnestumise tingimusi.

2. Katsed, mille tegemine võtab aega viis kuni kümme minutit ja mida on kerge ning ohutu läbi viia. Need on 
järgmised:
• „laavalamp“ – demonstreeritakse, kuidas reageerivad omavahel vesi, õli ja vitamiinitablett;
• „õhupall vardas“ – näidatakse, et täispuhutud õhupall on erinevatest kohtadest erineva paksusega.

Töötoa läbiviijad teevad katsed ja annavad vajalikud selgitused ning juhised, et töötoas osalejad saaksid hiljem 
iseseisvalt samu katseid sooritada.

3. Praktilised tegevused rühmades. Tehakse järgmised katsed:
• „hüplevad spagetid“ – uuritakse, kuidas äädika ja sooda reageerimisel tekkiv süsihappegaas klammerdub vees 

spagettide külge;
• „soola ja pipra eraldamine“ – näidatakse, kuidas staatiline elekter tõmbab pipart ligi;
• „haihtuv tint“ – uuritakse, kuidas kuivanud jood paberile jälgi ei jäta;
• „paberist kazuu“ – katsetatakse, kuidas tekib heli kahe paberilehe vahele.

Töötoas osalejad saavad ise katseid teha, läbiviijad juhendavad ja selgitavad.

Kõikide katsete kohta antakse töötoas osalejatele kirjalikud juhised, mille põhjal on võimalik katseid hiljem 
sooritada. Töölehtedel on lisaks juhistele kirjas ka vahendite loetelu ning teaduslikud selgitused katse tulemuse 
kohta.
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Töötuba „Õppekavale toetuvad raamatukogutunnid ja põnevamad digi-
lahendused“
Merle Tanilsoo, Kelli Pullisaar (Tallinna Keskraamatukogu)

Tallinna Keskraamatukogu erinevates teenindusosakondades, raamatukogubussis ja haruraamatukogudes on 
õpetajatel võimalik osaleda koos rühma või klassiga põnevatel kohtumistel. Meie raamatukoguhoidjad on valmis 
läbi viima raamatukogutunde erinevatel teemadel: kirjandus (nt uudiskirjanduse tutvustus, võttes ette just loodusest 
ilmunud uuemaid teoseid), kultuur (nt rahvaluule), loodus (nt aed: kevadtööd aias), muusika (nt kooriliigid) ja film 
(nt kohustuslik kirjandus kinolinal). Põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele korraldatakse uurimistööde koostamise 
ja infokirjaoskuse koolitusi (näiteks kuidas teha otsinguid e-kataloogis ESTER). Huvitavatel koolitustel on 
võimalik osaleda ka meie haruraamatukogudes: Kännukuke raamatukogus asub 3D-printeriga innovatsioonilabor 
ja fotostuudio, Laagna raamatukogust leiab seemnelaeka ning Sõle raamatukogus asub õmblustuba. Õpetajatele 
tutvustatakse ka koolitusi, kus nad saavad osaleda individuaalselt. Näiteks on raamatukoguhoidjad valmis pakkuma 
graafikalaua ja infoallikate kasutamise koolitusi.

Koos loome erinevates veebikeskkondades interaktiivseid õppemänge, mis muudavad õppeprotsessi palju 
põnevamaks ja suudavad õpilaste tähelepanu köita ka veebi vahendusel toimuvates tundides. Näiteks katsetame 
e-keskkonda Canva, mis on graafilise disaini platvorm. Canva abil saab disainida pilkupüüdvaid postreid, esitlusi ja 
dokumente. E-keskkonnas Mentimeter viime läbi reaalajas küsitlusi ja käigupealt muudetavaid esitlusi. Mängulises ja 
lõbusas Educandy keskkonnas koostame sõnarägastikke, ristsõnu ja viktoriine. Interaktiivsete lugemisprogrammide 
loomiseks on Genial.ly üheks suurepäraseks vahendiks. Katsetame koos põgenemistoa variante. E-keskkonnas 
Infogram teeme koos ühe lugemisprogrammi ülevaate.

Meie raamatukogus on nii uut kui noorte seoses populaarset reaal- ja loodusteaduslikku kirjandust. Pisemate 
loodushuviliste seas on väga menukaks osutunud „Mina olen…“ sari, kus tutvustatakse erinevaid loomi, näiteks 
orav, jääkaru, pingviin. Ette lugemiseks soovitame raamatuid „Kas ta puuksutab?“, „Loodus laste moodi“ ja „Me 
magame kevade tulekuni“. Algklassilastele sobivad lugemiseks „Lasteentsüklopeedia: veealune maailm“ ja „Sõbrad 
kogu eluks“ ning numbrite teemal sari „Matemaatiline sõber“ ja „Sherlock Kont“. Põhikooliõpilastele on mõeldud 
näiteks „Loomade armuelu“, „Putukate uskumatu maailm“, „Vesi“ ja „Kuidas loomad mõtlevad ja tunnevad“. 
Juba suurematele raamatusõpradele sobivad lugemiseks näiteks „Inimkeha: kasutusjuhend asukatele“, „Sapiens: 
inimkonna lühiajalugu“, „Lühikesed vastused suurtele küsimustele“ ja „Kas kass paneb mu silmamunad nahka?“.

2012. aastal loodud Tallinna Keskraamatukogu YouTube’i kanalil leiab näiteks subtiitritega (eesti/vene) 
raamatukogutunde ja raamatututvustusi, meisterdamise ja õpivideoid ning ürituste salvestisi, mida on huvi korral 
võimalik näidata õpilastele tunnis. Näiteks Sibulapäeva otseülekanne teemal „Kohustuslik kirjandus on halb?“ ja 
noortekirjandusepäeva ülekanded jõuavad YouTube’i keskkonnas mugavamalt rohkemate huvilisteni.

Näiteks on nii mõnelgi õpilasel vaja pühapäeval, kui füüsilised raamatukogud suletud, lugeda läbi esmaspäevaks 
soovituslikku kirjandust. Selleks on e-raamatukogud ELLU, OverDrive ja Naxos. Meie raamatukogude töötajad 
on rõõmuga valmis abistama tundide põnevamaks ja mitmekülgsemaks muutmisel, pakkudes vaheldust ja tehes 
koostööd õpetajatega. Koostöös peitub võlujõud!
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Töötuba „Ennastjuhtivat õppijat toetav õpilaspäevik Tallinna Reaalkooli alg-
klassides“
Kaie Matt, Kati Kurim (Tallinna Reaalkool)

Tallinna Reaalkoolis on kujundavat hindamist rakendatud enam kui kümme aastat. Oma hindamissüsteemi pidevalt 
täiustades liikusime järjest rohkem õppijat toetava hindamise suunas, kus õpilane saab regulaarset tagasisidet 
oma teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamise kohta. Rõhuasetus liikus eneseanalüüsile: õppija ise analüüsib 
õpitulemuste ja pädevuste saavutamist. Suur roll on eesmärgistamisel: eesmärkide seadmisel, nende täitmiseks 
vajalike sammude analüüsil ning lõpuks nende tagasisidestamisel. Samuti pidasime siis ja peame ka praegu väga 
oluliseks tagasiside mitmekesisust: tagasisidet saab õpilane kaasõpilaste, iseenda ning õpetajate käest.

Olles mõnda aega kõiki uusi põhimõtteid rakendanud, mõistsime üsna ruttu, et klassikalises formaadis õpilaspäevik 
ei toeta meie hindamissüsteemi. Esmalt oli meil vaja kõvasti ruumi juurde, kuna soovisime, et päevikus oleks 
ruumi mitmekülgseks analüüsiks ja erinevate tagasisidede vormistamiseks. Seega võtsimegi kasutusele üksikute 
märksõnadega A4 formaadis päeviku. Esmalt selleks, et õpetajad saaks rakendada oma fantaasiat ning et esimeste 
aastate jooksul kujuneks välja täielik teadmine, mida me oma päevikusse tahame.

Töö käigus tegime pidevalt märkmeid selle kohta, mida päevikusse lisada, millest tundsime puudust. Igal aastal 
täiustasime päevikut. Algselt keskendusime päevikus vaid õpitulemuste analüüsile, kuid kiiresti saime aru, et 
nende kõrval on väga olulisel kohal ka laste motivatsioon ning emotsionaalne tasakaal. Samuti ka see, et ainealaste 
tulemuste kõrval tuleb ennekõike õpetada õpilased õppima. Meie vajadustega sobisid hästi Randvere Põhikooli 
algklasside päevikus olnud enesehinnangu graafikud, kus õpilane iganädalaselt hindas oma meeleolu, sooritust ning 
hakkamasaamist. Nende graafikutele lisasime oma kooli näo – huvitavaid tsitaate lasteraamatutest (mis toimisid hea 
ühendajana koolipere sees, sest iganädalased tsitaadid olid üleval ka kooli kodulehel ning majasisestel tabloodel), 
faktid noorte leiutajate kohta, vahelehed, tähistamaks koolile olulisi sündmusi, ning kultuuripäeviku osa, kuhu 
õpilane sai märkida oma loetud raamatud, vaadatud teatrietendused ning külastatud näitused. Et päevikut lastele 
lähemale tuua ning rohkem nende omaks teha, korraldasime laste hulgas päeviku kaanekonkursi, mille võidutöö 
oligi mitmeid aastaid esikaaneks.

Olles sellise päevikuga juba üsna rahul, tekkis siiski mõte, et ka graafikud võiksid täiesti „meie nägu“ olla. Seega 
kutsusime õpetajad ning tugipersonali kokku ning mõtlesime välja just meie õpilasi kõnetavad analüüsivormid. 
Tallinna Kesklinna Põhikooli kunstiõpetaja Kalli Vendik joonistas kõik graafikud ise üles, tegime veel mõned 
väiksemad muudatused ning hetkeks tundub, et oleme jõudnud oma päevikuga just sinna, kus olla tahame. 10 
aastat tööd ja pidevat pusimist on toonud meid sinna, kus lõpuks olla lootsime.
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Töötuba „Tühi leht paberit ehk A4 täis matemaatikat“
Tiina Kraav (Tartu Ülikool)

Origami ehk voltimine on väga pika traditsiooniga kunst. Tänapäeval näeme origami kontseptsiooni üha 
suurenevat kasutust ka paljudes teadusvaldkondades (nt arhitektuur, mehaanika, robootika, molekulaarteadused, 
kosmosevaldkond jne) uute tulemuste ja avastuste tegemisel ehk otseselt teaduse arengu mõjutamisel. 
Matemaatikatunnis aitab voltimine näitlikustada mitmeid tasandigeomeetrias kehtivaid lauseid, on abiks 
ruumigeomeetria ülesannete lahendamisel, aga pakub ka lõiminguvõimalusi näiteks kunsti- ja disainiteemadega. 
Voltimise tulemusena areneb sõrmede peenmotoorika, ruumiline pädevus, loomingulisus ning matemaatilised 
mõisted ja teadmised omandatakse justkui meeldiva tegevuse kõrvalproduktina. Kuigi lapsed on voltimisega tuttavad 
juba varasest lapsepõlvest, kasutatakse matemaatikatundide rikastamiseks seda siiski harva. Üldiselt arvatakse, et see 
vajab põhjalikku õpetajapoolset ettevalmistust ja mitmesuguseid abivahendeid. Iisraeli koolides näiteks on õpilastel 
võimalus osaleda aga lausa aines „Origameetria“, mille fookus on käelise tegevuse kaudu matemaatika õppimisel.

Kui räägime traditsioonilisest origamist, toimub voltimine ruudukujulise paberilehega. Tänapäeval on meil 
kasutatavaimad DIN-paberiformaadid ja käepäraseim neist A-seeria formaat A4, mis avab aga täiesti omaette 
ülesannete panga. Formaadi A0 pindala on 1 m2, mis lausa kutsub tegelema harilike murdudega erinevate pindalade 
avaldamisel ja ka ühikute teisendamine ei pea kõrvale jääma. Iga järgmine formaat on pool eelmisest ja külgede 
pikkuste suhe jääb püsima. Milline see püsiv suhe on? Kui asetame kohakuti paberi diagonaali otspunktideks 
olevad tipud ja voldime paberi, saame voltejoone, mis jagab paberi pikema külje suhtes 1 : 3. Miks nii? Kui 
aga nüüd asetame kohakuti saadud voltejoone ja pikemate külgede lõikepunktid ning voldime paberi, osutub, 
et oleme voltinud diagonaali. Kuidas küll? Kui sellele diagonaalile voldime ristsirge, mis läbib ühte tippu, saame 
voltejoone, mis jagab pikema külje täpselt pooleks. On see tõesti võimalik? Voltimine annab meile võimaluse 
püstitada hüpoteese ja neid siis matemaatika abil tõestada.

Samast paberilehest saame lihtsa vaevaga voltida nii võrdkülgse kolmnurga, nelinurga kui viisnurga. Tekkinud 
moodulitest aga juba ka erinevad platoonilised kehad. Voltejooni matemaatiliselt põhjendades omandame õppekava 
poolt seatud õpiväljundid. Seega õiges kohas õigete küsimuste esitamine võiks olla võti, mis viib matemaatika 
nägemiseni ja mõistmiseni seal, kus seda pealtnäha otsidagi ei oskaks, lisaks avab valdkonna esteetilise külje ning 
muudab selle sõna otseses mõttes käega katsutavaks.

Töötoas tegeleme ülesannetega, mis põhinevad ainult A4 paberil, st tarvis ei ole kasutada kääre, liimi ega muid 
abivahendeid.



Reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents 10.–11. september 2021, Tallinn56

„Palju toredaid mõtteid ...“

Töötuba „Kõik ühes mobiilne STEM-labor koolidele – Globisens seadmete 
kasutamine õppetöös“
Külli Veerme, Riina Leppmaa, Kertu Pildre (Tallinna Saksa Gümnaasium)

Järgnev kokkuvõte pärineb Riina Leppmaa 2021. aasta magistritööst „Õpetajate hoiakute muutumine sensorpõhiste 
teaduslaborite kasutamise näitel kodanikuteaduse koolidevahelises kompetentsikeskuses“.

Living Lab on kasutajakeskne teadus-, arendus- ja innovatsioonikeskus, kus rakendatakse koos lõppkasutajate ja 
teiste reaalse elu ekspertidega reaalses keskkonnas avatud innovatsiooni põhimõtteid (Heikkanen & Österberg, 
2012). Lepik ja Varblane (2010) oma artiklis ütlevad, et Living Lab on kasutaja juhitud avatud innovatsiooni 
ökosüsteem, mis ühendab endas tarbijaid, ettevõtteid ja avalikku sektorit.

See on üsna uus innovatsioonimetoodika, mis kogub pidevalt tugevamat heakskiitu ja muutub paljudes riikides 
oluliseks innovatsioonipoliitika vahendiks. Samas Leminen (2015) väidab, et mõistel Living Lab ehk nn elaval laboril 
on oht muutuda innovatsiooni valdkonnas peasõnaks, kuna sellel puudub järjepidev või üldtunnustatud määratlus. 
Nii see tõesti on, kasutatakse ju Living Lab’i erinevates üldhariduskoolides, ülikoolides ja ka ametikoolides ehk 
kutsekoolides. Nn elava labori nime all toimuvad ju mitmesugused tegevused, mis on täis erinevaid metoodikaid 
ja uurimisperspektiive. Isegi kui mõistel Living Lab on ühine määratlus, saab ikkagi uusi teadmisi ühiste tunnuste 
ja tüüpide mõistmise kaudu.

Living Lab viitab kasutajakesksele avatud innovatsiooniökosüsteemidele, mis põhinevad kasutajate süstemaatilisel 
koosloome lähenemisviisil ja mis integreerib teadus- ja innovatsiooniprotsesse päriselu kogukondades ja keskkondades 
(Ballon & Schuurman, 2015). Living Lab on nii praktikale orienteeritud organisatsioon, mis hõlbustab ja 
soodustab avatud, koostööl põhinevat innovatsiooni kui ka reaalse elu keskkondi ja huviringe, kus on võimalik 
uurida nii avatud innovatsiooni kui ka kasutajate innovatsiooniprotsesse, katsetada neid seal, kus töötatakse välja 
uusi lahendusi. See ainulaadne võime võimaldab Living Labidel luua konkreetseid, käega katsutavaid uuendusi, 
mis põhinevad kasutajate ja kogukondade panusel, ning samal ajal edendada (akadeemilist) avatud arusaamist ja 
kasutajate innovatsiooni põhimõtetest ja protsessidest (Schuurman & Tõnurist, 2016).

Living Lab ehk nn elaval laboril on mitu funktsiooni, selle abil on võimalik läbi viia õppetööd, arendada teadust 
ja regionaalarengut. Heikkanen ja Österberg (2012) väidavad, et kuigi Living Lab’idel on ühtne tööviis, on kõigil 
lihtsam keskenduda tegevustele, et õigustada oskusi ja õppimist, mida Living Lab’i tegevused annavad. Mida 
selgem on arusaam Living Lab’i tegevustest, seda paremad võimalused on saada juhtimistoetused tegevusteks ja 
seda selgemini osatakse ka Living Lab’i tegevustest väljapoole kajastada.

Globisens Labdisc

Antud töötoas on kesksel kohal mobiilne teaduslabor Globisens (globisens.net). Globisens Labdisc sensoreid 
saab koolis kasutada erinevate katsete tegemiseks (sh uurimuslikuks õppeks) ja ka kodanikuteaduse projektide 
läbiviimiseks.

Globisens sensorid on järgmise põlvkonna teadusandmete kogujad. See on kompaktne, internetivaba labor koos 
sisseehitatud 15 sensoriga, asendades enam kui 20 traditsioonilist teadusseadet. Globisens laborid muudavad iga 
teadusklassi põnevaks, rikastavaks ja inspireerivaks õpikogemuseks (Globisens Labdisc).

Labdisci laborite abil on lihtne läbi viia erinevaid katseid, sest nendes olevad mikroprotsessorid kalibreerivad 
automaatselt, seadmes on mälu kuni 128 000 proovi salvestamiseks ning aku kasutusajaks kuni 150 tundi (globisens.
net).

Nende laboritega on õpetajal koolis võimalik muuta õppetunde õpilastele atraktiivsemaks ning anda aimu teadusest, 
katsetest. Katsete kaudu õpib õpilane andmeid koguma, neid töötlema ja analüüsima, kasutades selleks arvutit või 
nutiseadet, kuhu on eelnevalt alla laetud vastav rakendus.

Globisens laboreid on neli: Labdisc Enviro, Labdisc BioChem, Labdisc Gensci ja Labdisc Physio (globisens.net; 
Peets, 2019).
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Labdisc BioChem ehk biokeemia

Labdisc BioChem on peamiselt mõeldud biokeemiaga seotud katsete tegemiseks. Antud seadmel on järgnevad 
sensorid: keskkonna temperatuur, väline temperatuur, termopaar, õhurõhk, baromeetriline rõhk, valgustugevus, 
kalorimeeter, hägusus, juhtivus, pH, suhteline niiskus, lahustunud hapniku määraja, südamelöökide kiirus, GPS, 
universaalsisend.

Labdisc Gensci ehk teadus

Labdisc Gensci on mõeldud loodusteadustega seotud katsete tegemiseks. Antud seadmel on järgnevad sensorid: 
keskkonna temperatuur, väline temperatuur, õhurõhk, suhteline õhuniiskus, valgustugevus, kaugus- ja liikumisandur, 
GPS, pH, helitugevus, voltmeeter, mikrofon, pinge.

Labdisc Physio ehk füüsika

Labdisc Physio on mõeldud peamiselt füüsikaga seotud katsete tegemiseks. Antud seadmel on järgnevad sensorid: 
keskkonna temperatuur, väline temperatuur, õhurõhk, valgustugevus, kolmeteljeline kiirendusandur, kaugus- ja 
liikumisandur, millivoltmeeter, voltmeeter, ampermeeter, mikrofon, universaalsisendid.

Labdisc Enviro ehk keskkond

Labdisc Enviro on peamiselt mõeldud keskkonnaalaste katsete tegemiseks. Antud seadmel on järgnevad sensorid: 
keskkonna temperatuur, väline temperatuur, baromeetriline rõhk, suhteline õhuniiskus, kolorimeeter, GPS, pH, 
lahustunud hapniku määraja, helitugevus, hägusus, infrapuna temperatuuriandur, UV.

Töötuba „Maagiline rahustaja“
Tiie Jaaniste (Otepää Gümnaasium)

Nii lapsed kui ka täiskasvanud tunnevad aeg-ajalt stressi ja ärevust. Situatsioonilist ärevust aitab maandada käeline 
aktiivsus: stressipalli mudimine, käsitöö tegemine, voolimine, maalimine vms. Töötoas „Maagiline rahustaja“ 
osalemine annab võimaluse pöörata tähelepanu oma vaimsele tervisele ja heaolule. Töötoas valmistatakse isiklik 
rahustaja, mille „veeretamine“ aitab rahuneda, keskenduda või mediteerida.

Isikliku rahustaja valmistamine arendab motoorikaoskusi, teadmisi materjalidest ja õpetab erinevaid töövõtteid. See 
annab võimaluse ennast analüüsida, tunda oma stressoreid ja tegeleda enda emotsioonidega. Rahustaja valmistamine 
lõimib tehnoloogiõpetust, loodusõpetust, matemaatikat ja käsitööd ning sobib I–III kooliastme õpilastele.

Rahustaja valmistamiseks on vaja kaheksat puidust kuubikut, lihvpaberit, kangasteipi ja kääre.

Olulisel kohal on õige puitmaterjal, teadlikkus puidu lihvimise põhitõdedest ning lihvpaberi omadustest.
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Töötuba „Easi-Scope digi-mikroskoobiga maailma uurima“
Marian Vares (Tallinna Tuule Lasteaed)

Laps õpib kõige enam avastamise ja teda ümbritseva keskkonna kaudu. Järjest raskem on aga laste tähelepanu 
koondada ning neid tegevusele keskenduma panna ja leida igas asjas seda tõeliselt põnevat elementi. Digitaalsete 
vahendite lõimimine õppetegevustesse ei pea olema eesmärk, vaid need saavad olla vahendiks, mis aitavad lapsel 
süveneda ning õppimisse uue põnevuse luua.

Digi-mikroskoop ongi üks selline vahend, mis üksi ei pruugigi nii põnev olla, kuid lõimituna erinevate 
õpivaldkondadega haaravad digi-mikroskoobid nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Mikroskoop võimaldab kõike uurida 
palju lähemalt ja palju täpsemini, kui inimese enda silm seda teha suudab. Digitaalne mikroskoop võimaldab seda 
teha igal pool ja väga lihtsalt. Lõppude lõpuks saab õppida ikkagi igal pool, mitte ainult rühma- või klassiruumis.

Töötoas õpime kasutama digi-mikroskoopi, seda tahvelarvutiga ühendama ning testime võimalusi, kuidas digi-
mikroskoopi erinevate õpivaldkondadega lõimida.

Ülesanded

1. Digi-mikroskoop + mina ja keskkond

Eesmärk: laps kordab erinevaid taime mõisteid (õis, vars, leht, seeme), harjutab mikroskoobi kasutamist, teab taime 
kasvamise etappe.

Uurime koos erinevaid taime osasid. Lastega koos saab arutleda, millises järjekorras need taimel tulevad, kuidas 
need välja näevad ja nende mikroskoobi pilti võrrelda päris taimega.

2. Digi-mikroskoop + matemaatika

Eesmärk: laps harjutab võrdlemist, kinnistab mõistet „paar“ ja oskab leida sarnased paarid.

Eelnevalt on mikroskoobiga vaadatud erinevaid teemakohaseid vahendeid, näiteks samamoodi lille. Vaatlustest on 
tehtud mikroskoobiga suurendatud fotod ning samamoodi on tehtud fotod reaalsuuruses asjadest. Nüüd uuritakse 
reaalseid asju uuesti ning võrreldakse, milline suurendus on paaris reaalse asjaga. Saab kasutada ükskõik mis teemaga.

3. Digi-mikroskoop + kunst

Eesmärk: laps harjutab detailide joonistamist ja oskab katta pinna ühtlaselt.

Vastavalt teemale on valitud reaalsed objektid, näiteks sama taime teema ning selle osad (õis, vars, leht, seeme, lisaks 
võib ka olla juured).

Laps joonistab paberile objekti nii, nagu ta seda silmaga ise näeb. Seejärel hakkab samasid osasid digi-mikroskoobiga 
uurima ning joonistab iga osa kõrvele pildi, kuidas ta sedasama asja läbi mikroskoobi näeb.

Tegelikult on igas tegevuses võimalus lisada ka keele ja kõne valdkond, kas mõistete kirjutamisega või õige sõnaga 
pildi ühendamisega. Tuleb ainult tegutseda ja koos avastada. Kui lastel on mikroskoobi kasutamine juba selge, siis 
saab uurida kõike ja kõikjal ning vastavalt laste huvidele. Alates pealaest kuni jalatallani ning rühmatoa seinast kuni 
sipelgani õues.
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Töötuba „Õpi avastades ehk suunatud uurimuslik õpe I kooliastmes“
Merle Mänd, Tiiu Vendel (Pärnu Mai Kool)

Muutused toimuvad meid ümbritsevas maailmas pidevalt. Ei ole last, keda ei huvitaks, kuidas asjad muutuvad. 
Missuguseid muutusi on lapsed oma igapäevaelus tähele pannud?

Kuhu kadus suhkur tee seest? Kas on võimalik suhkrut teest jälle kätte saada/eraldada? Miks isa labidas roostetama 
hakkas, kui see vihma kätte jäi? Need on ühed paljudest küsimustest, mis võivad vestlustes esile kerkida ja millele 
vastust otsitakse.

Suunatud uurimuslikus õppes avastavad õpilased loodusseadusi praktilise käelise tegevuse kaudu. Säilib ja areneb 
lastele omane uurimuslik käitumine, mis toetub neile omasele uudishimule. Avastusõppetunnis kehastuvad õpilased 
„väikesteks teadlasteks“. Et ka väliselt sarnaneda teadlastega, kes teevad katseid teadusasutustes ja nii rõhutada oma 
tegevuse tähtsust, võiks õpilased kanda „valgeid kitleid“ (selleks sobib hästi isa triik- või T-särki).

Õpilased püstitavad hüpoteese, arutlevad, otsivad probleemidele lahendusi, katsetavad ja teevad katsete tulemuste 
põhjal järeldusi. Muutuste teema all uurivad lapsed meie igapäevases elus toimuvaid muutusi, milles üheks oluliseks 
komponendiks on vesi. Uuritakse tahkete ainete, vedelike ja gaasidega seotud muutusi. Valmistatakse segusid, mis 
siis hiljem jälle eraldatakse algkomponentideks.

Kõlab ju põnevalt?

Vaadeldakse keemilist reaktsiooni – rooste tekkimist.

Muutuste teema raames käsitletakse/tutvutakse/õpitakse kasutama erinevaid mõisteid – külmumine, sulamine, 
aurustumine, kondenseerumine, lahustumine, kristalliseerumine, filtreerimine.

Suunatud uurimusliku õppe käigus areneb õpilase vaatlus-, arutlus- ja kirjutamisoskus, sest katsete käiku jälgitakse 
tähelepanelikult, et hiljem nähtu üle arutleda, oma tähelepanekutest rääkida ja need töölehele kirja panna. Õpilane 
areneb mitmekülgselt.

Funktsionaalse lugemisoskuse arendamisele aitavad kaasa töölehed mitmekülgsete juhenditega, mis juhatavad 
„väikese teadlase“ erinevate tegevuste kaudu uute avastusteni.

Juhendit õigesti lugedes areneb praktiliste katsete läbiviimise oskus. Lapsed õpivad analüüsima, järeldusi tegema, 
suureneb arusaam, kuidas asjad on omavahel seotud. Õpitakse katsete tulemusi esitama diagrammi, skeemi või 
graafikuna. Arenevad ja kinnistuvad lisaks eespool toodud oskustele ka kriitiline mõtlemine ning sotsiaalsed oskused.

„Avasta muutused“ on põnev 16-tunnine õppetsükkel, mis on välja töötatud 2. klassi õpilastele. Siit leiab ka õpetaja 
nii mõndagi huvitavat.

Arendame teaduslikku mõtteviisi juba I kooliastmes!
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Töötuba „MATIK-vahenditega jätkusuutlikku maailma looma / maailma 
päästma ehk üks loodus- ja reaalainete õpetamine digivahenditega I ja II kooli-
astmes“
Kairi Mustjatse (Martna Põhikool), Janika Leoste (Tallinna Ülikool)

2020. aasta jooksul töötati Tallinna Ülikoolis teadlaste ja õpetajate koostöös välja digitaalne kogumik „MATIK12“, 
kus neljale erinevale kooliastmele (I, II, III ja gümnaasium) pakuti välja näidisõppematerjalid säästva arengu 
lahenduste prototüüpimiseks erinevate MATIK-vahendite abil. Vahendite valikul lähtuti sellest, et need oleksid 
Eesti koolides levinud ja lihtsalt kasutatavad. I kooliastme materjalide koostaja Kairi Mustjatse tegi järgmise valiku: 
mulla teema juures põllu äestamine, vee teema juures veeringe, kliima teema juures aastaajad, ookeani teema juures 
ookeanis prügilükkaja ning bioloogilise mitmekesisuse teema juures mesilane. Vastavalt olid vahenditeks robootika 
komplekt LEGO WeDo2, elektroonikakomplekt LittleBits, põrandarobot mTiny, kompaktrobot Sphero SPRK+ 
ja robootikakomplekt SpikePrime.

Ainelõimingu toetamiseks sai juurde lisatud ka H5P keskkonnas loodud interaktiivseid ülesandeid, kus mulla teema 
juures tuli kokku panna äkke nimetus ja pilt ning tunda eesti vanasõnu mulla kohta. Interaktiivsete ülesannetega 
on lõimitud veel ka inglise keelt, tehnoloogiat, matemaatikat ehk siis praktiliselt kõiki I kooliastme õppeaineid.

Kuna materjali mahust pool on säästva arengu tausta avav ja teine pool praktilist käed külge katsetamist nõudev, 
siis sobivad vastavad materjalid hästi pööratud klassiruumi meetodi kasutamiseks, kus videod, lugemismaterjal ja 
H5P ülesanded töötatakse läbi kodus ning koolis toimub juba enda valitud digivahendite abil lahenduse mudeli 
loomine rühmatööna. Loodame, et antud materjalid on I ja II astme õpetajatele veel üheks heaks põhjuseks, 
miks digivahendeid oma igapäevastesse praktikatesse lõimida. Kogumik on leitav lingilt e-koolikott.ee/et/
oppematerjal/28245-MATIK-K12.
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Töötuba „Tutvumine transformaatori ehituse ja tööpõhimõttega. Erinevaid 
katseid elektromagnetilise induktsiooni selgitamiseks“
Reivo Maasik, Toomas Reimann (Tallinna Reaalkool)

Töötoa eesmärgiks on tutvuda transformaatori ehituse ja tööpõhimõttega ning kasutada ise kokkupandud 
transformaatorit elektromagnetilise induktsiooni uurimiseks ja lihtsamate praktiliste ülesannete sooritamiseks.

Transformaator (ehk lühidalt trafo) on seade, mida kasutatakse vahelduvpinge muutmiseks. Lihtne trafo koosneb 
üldiselt primaarmähisest, sekundaarmähisest (vasktraadist keritud poolid) ning raudsüdamikust. Primaarmähis, 
mis on ühendatud vahelduvvooluallikaga, tekitab raudsüdamikus muutuva magnetvälja. Tekitatud muutuvat 
magnetvälja saab kasutada induktsiooninähtuste demonstreerimiseks, näiteks juhtmevaba laadimise põhimõtte 
seletamine.

Trafo raudsüdamik kannab muutuva magnetvälja sekundaarmähiseni, kus Faraday induktsiooniseaduse järgi tekitab 
muutuv magnetväli induktsiooni elektromotoorjõu. Muutes sekundaarmähise keerdude arvu, mis on ühendatud 
tarbijaga suletud vooluringi, muutub ka indutseeritud elektromotoorjõud ja ka väljundpinge.

Joonisel on näha töötoas kasutatavat katseseadet, kus on primaarmähis, mis on ühendatud vooluvõrguga, 
raudsüdamik ning sekundaarmähis. Sekundaarmähisega on ühendatud valgusallikas, mille klemmidele on 
ühendatud vahelduvpinget mõõtev multimeeter.

Multimeeter on multifunktsionaalne mõõteriist, mille abil saame mõõta vooluringi ja selle komponentide takistusi, 
alalis- ja vahelduvvoolu tugevust, pinget, mahtuvust, sagedust, temperatuuri jne. Töötoas kasutame multimeetrit 
enamjaolt vahelduvpinge ja voolutugevuse mõõtmiseks. Mõõtmiste sooritamiseks tuleb esmalt multimeetri 
pöördlüliti pöörata õigesse mõõterežiimi; kui mõõtepiirkond ei ole teada, siis tuleks alustada maksimaalsest 
võimalikust mõõterežiimist. Multimeetri kasutamiseks tuleb lisaks pöördlülitile jälgida ka sisendeid, mis on 
erinevad voolutugevuse ja pinge mõõtmiseks, mille kohta on vastav märge sisendi juures. Joonisel 1 on näha, kuidas 
multimeeter on ühendatud vahelduvpinge kuni 200 V mõõterežiimi.

Trafoga tekitatavat muudetavat vahelduvpinget saab näiteks kasutada elektripirni hõõgniidi töötemperatuuri 
määramiseks, kuna erinevate pingete väärtuste korral muutub elektripirnis tekkiv voolutugevus, seetõttu ka 
temperatuur ja takistus. Töötemperatuuri on võimalik graafiku abil määrata, uurides elektripirni takistuse sõltuvust 
temperatuurist.

Vooluvõrku ühendatud transformaator koos väljundisse ühendatud hõõglambi ja multimeetriga.
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Töötuba „Saadame õppekavad Kuu peale ehk kuidas rakendada kosmoseteemat 
ainekavade täitmisel“
Heli Lätt (Tartu observatoorium)

OECD „Hariduse ja oskuste tulevik. Haridus 2030“ kirjeldab hariduse suundumusi: „Lapsed, kes 2018. aastal 
haridusteed alustavad, on 2030. aastal noored täiskasvanud. Koolidel tuleb valmistada neid ette ametiteks, mida ei 
ole veel välja mõeldud, tehnoloogiateks, mida ei ole veel leiutatud, ning selliste probleemide lahendamiseks, mida 
ei saa veel ette näha. Võimaluste haaramine ja lahenduste leidmine on meie jagatud vastutus.“ Kuidas saavutada 
praeguste õpilastega olukord, et nad oleksid valmis ja suutelised üha kiirenevalt muutuva maailmaga sammu 
pidama?

Üheks sillaks, millega oleks võimalik siduda tuleviku töökohti ja tänapäevast haridust, on lõimuvad ja siduvad 
väljakutsed. Selliste väljakutsete vastuvõtmiseks tuleb arendada õpilastes uudishimu, kujutlusvõimet, paindlikkust 
ja enesejuhtimise oskust. Õpilasteni jõudmine ja innustamine toimub eeskätt õpetajate kaudu, mistõttu tuleks 
just viimastele pakkuda tuge ja võimalusi õpilastega seda üheskoos kogeda. Tartu Ülikooli Tartu observatoorium 
on alati oluliseks pidanud loodus- ja täppisteaduste õpetajate toetamist, käesolevast aastast täiendatakse lõimingu 
võimalust sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna õpetajatele. Õppeainete lõimumist ja teadmiste terviklikkust toetab 
oma tegevusega sel aastal observatooriumi juures avatud Euroopa Kosmoseagentuuri hariduskontorite võrgustiku 
ESERO Eesti filiaal.

ESERO Eesti tegevuse nurgakivi on koolisisene õpetajakoolitus, mis aitab luua reaalseid seoseid kosmosega enne, 
kui praktilised õppekavasid toetavad tegevused klassiruumis kasutusele võetakse. Koolituse lõpuks valmib kooli 
võimalustest ja vajadustest tulenevalt kosmosenädala programm, mille osana iga õpetaja ennast tunneb. Teemanädala 
või lihtsalt ainetundide teemakohaseks praktiliseks tööks pakub ESERO Eesti tasuta uuenduslikke õppematerjale, 
mis edendavad juba olemasolevaid (loodus- ja täppisvaldkonna) õppekavasid. Samuti võimaldab ESERO osaleda 
interdistsiplinaarsetes (rahvusvahelistes) kooliprojektides ja tegevustes, annab infot loodus- ja täppisteaduste 
valdkonna karjäärivõimaluste kohta ning pakub võimalust kohtuda eeskujudega, kelleks on nii kosmosevaldkonna 
ettevõtete töötajad kui ka teadlased.

Kosmosetemaatika on äärmiselt põnev, inspireeriv ning väga mitmekülgne. Ei ole olemas vanuselisi erinevusi ega 
õppeainet, millega valdkonda siduda ei saaks. Pakkudes õpilastele koolis võimalust lahendada või konstrueerida 
oma kosmosemissioon, tekib automaatselt võimalus õppeainetevaheliseks lõiminguks.

Töötoas arutletakse ja tuuakse näiteid kosmoseteema interdistsiplinaarsusest kooli ainekavadega seoses. Praktiliselt 
läbitakse mõningaid materjale, mille võib iseseisvalt leida esero.ee veebilehelt.

Kosmos ühendab!
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Töötuba „Praktilisi töid karboksüülhapetest söögi- ja õunaäädikas ning sidruni-, 
laimi- ja greibimahlas“
Martin Saar (Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium)

Karboksüülhapete praktilises töötoas teevad osalejad läbi ühe kahest tööst: 9. kl sobiva etaanhappe sisalduse 
määramise söögiäädikas või gümnaasiumile sobiva hapete sisalduse määramise tsitrusviljade mahlades.

Etaanhappe sisalduse määramine söögiäädikas

9. kl tehakse esmatutvust karboksüülhapete (eriti etaanhappega) ning aine hulga ja moolarvutusega. Õpitulemuste 
„lahendab reaktsioonivõrranditel põhinevaid arvutusülesandeid“ ning „koostab etaanhappe iseloomulike keemiliste 
reaktsioonide võrrandeid ning teeb katseid nende reaktsioonide uurimiseks“ seostatuna saavutamiseks sobib 
praktiline töö etaanhappe sisalduse määramisest söögiäädikas. Etaanhappe sisaldust võib määrata ka õunaäädikas, 
mis sisaldab küll lisaks etaanhappele ka mõnevõrra õunhapet (ca 15...20 korda vähem).

Sidruni-, laimi- ja greibimahla hapete sisalduse määramine

Gümnaasiumi kursuses „Orgaanilised ained“ käsitletakse karboksüülhappeid ning üks õpitulemusi on 
järgmine: „Kirjeldab olulisemate karboksüülhapete omadusi ja tähtsust argielus ning looduses.“ Üks tuntumaid 
karboksüülhappeid, mida sisaldavad tsitruspuude viljad ja mida kasutatakse toiduainetööstuses happesuse 
regulaatorina, on sidrunhape (2-hüdroksüpropaan-1,2,3-trikarboksüülhape). Gümnasistidele jõukohane argieluga 
hästi haakuv praktiline töö on hapete sisalduse määramine tsitruspuude viljade mahlas ning hapete sisalduse 
esitamine ümberarvutatuna sidrunhappe sisalduseks mahlas (g/l). Ühtlasi haakub see kursuse „Keemia alused“ 
praktilise tööga „lahuse kontsentratsiooni määramine tiitrimisel“.

Selleks praktiliseks tööks mõõdetakse (nt gradueeritud katseklaasiga) 5,0 ml uuritavat värskelt pressitud mahla ja 
viiakse koonilisse kolbi. Mahla täielikuks ülekandmiseks loputatakse mõõteanumat veel paar korda väikese koguse 
puhta veega, mis lisatakse kolvis olevale mahlale. Seejärel lisatakse mõned tilgad fenoolftaleiini lahust ning segu 
tiitritakse 0,200 M naatriumhüdroksiidi lahusega heleroosa värvuse püsimiseni. NaOH lahuse lisamiseks sobib nii 
bürett kui ka skaalaga plastikust süstal, mida on võimalik soetada apteekidest (skaala vähima jaotise väärtus 0,2 ml). 
Sidrunhape reageerib naatriumhüdroksiidiga moolsuhtes 1 : 3.

Kogutud tulemuste põhjal esitatakse hapete sisaldus tsitrusviljade mahlades arvutatuna sidrunhappe (   ) 
sisalduseks mahlas g/l. Need mahlad sisaldavad lisaks sidrunhappele ka mõnevõrra teisi orgaanilisi happeid (nt 
õunhapet). Erinevate uurimuste põhjal moodustab sidrunhape 75...97% tsitrusviljade mahlades olevate hapete 
sisaldusest; sidrunimahlast 90% ja enam. See pakub võimalust ka aruteluks: NaOH abil määratakse mitteselektiivselt 
hapete kogusisaldus, kogutud andmete põhjal on võimalik arvutada sidrunhappe formaalne sisaldus mahlas 
(g/l), kui kogu happelisus oleks tingitud sidrunhappest. Nii saab võrrelda saadud tulemusi teiste uurimustega: 
sidrunhappe sisaldus sidrunimahlas on üldiselt 50...80 g/l; laimimahlas ligikaudu sama mis sidrunimahlas või 
mõnevõrra väiksem; greibimahlas 15...25 g/l.

Näide arvutusest

Kulugu 5,0 ml laimimahlas olevate hapete neutraliseerimiseks 24,0 ml 0,200 M NaOH lahust. Hapete sisaldus 
arvutatuna sidrunhappe sisalduseks g/l oleks:
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Töötuba „Moodle’i testid matemaatikas“
Riin Saar (Tallinna Reaalkool)

Kui kogu haridussüsteem suunati 2020. aasta kevadel distantsõppele, tuli igal õpetajal hakata enda jaoks välja 
arendama meetodeid, kuidas edasi õpetada ning kuidas teada saada, kas õpilastel on õpitu kinnistunud. Õige varsti 
oli selge, et üles pildistatud kodu- või kontrolltööde parandamine ekraani pealt lugedes ei ole edasiviiv jõud, kuna 
see on ajamahukas ning väsitab tohutult silmi.

Üheks võimaluseks oli katsetada matemaatika teadmiste kontrollimist Moodle’i testide abil. Kuigi testide loomine 
võtab üksjagu aega, siis kokkuvõttes on ajasääst märgatav, kuna tööde tavapärane parandamine jääb ära ning 
ka testitulemused on kergesti kättesaadavad. Hästi üles ehitatud testid annavad piisava ülevaate, kas õpitu on 
omandatud või mitte. Ometigi tuleb silmas pidada, et Moodle’i testid ei saa kunagi asendama matemaatika 
tavapäraseid loogilisi lahendusi paberil.

Moodle’i testide tulemustest (nii terviktulemus kui ka iga küsimuse puhul eraldi) on võimalik väga kergesti teha 
analüüsi. Tänu sellele on võimalik kergesti tuvastada, mis teemad on klassil või ka konkreetsel õpilasel selged ning 
mis vajab veel harjutamist. See tähendab, et testid on ühtlasi ka heaks töövahendiks õpetajale, et saada tagasiside 
oma tehtud tööle.

Ka matemaatikas on võimalik luua test nii, et valima ei peaks vaid variantide a, b ja c vahel. Et teha selline Moodle’i 
test, mis toimiks ja annaks õpetajale õpilaste teadmistest ülevaate, tuleb esiteks kasutada erinevaid küsimusetüüpe. 
Õpitoas vaadeldi näiteid järgnevatest küsimusetüüpidest:
• valikvastusega (5. klass: kümnendmurrud);
• lühivastus (5. klass: kümnendmurrud, 7. klass: romb);
• vastavusse seadmine (7. klass: romb, funktsioonid);
• lohistamine (5. klass: arvkiir; 7. klass: rööpkülik);
• tõene-väär (5. klass: kümnendmurdudega arvutamine; 7. klass: rööpkülik);
• puuduvate sõnade valimine (5. klass: harilikud murrud; 7. klass: hulknurk);
• arvutuslik (7. klass: hulknurk);
• kombineeritud (5. klass: kümnendmurdudega arvutamine ehk nn pikk tehe; 7. klass: funktsioonid).

Heaks testiks ei piisa vaid erinevatest küsimustetüüpidest, vaid ka selle ülesehitus on oluline. Et minimaliseerida 
testi lahendajate koostööd testi sooritamisel, tuleks vähemalt poolte küsimuste puhul kasutada juhuküsimuste 
valikut. Kõik näited, mida töötoas käsitleti, on rakendatud ja katsetatud põhikooli II ja III kooliastmes.

Kokkuvõttes on hea test selline, mis annab õpetajale piisava tagasiside õpitu kohta ning on ühtlasi ka õpilasele 
vaheldusrikas ja põnev lahendada.
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Töötuba „Mikrobioomisõbralik toit“
Kaarel Adamberg (Tallinna Tehnikaülikool)

Töötuba põhineb loengul „Toit kui mikrobioomi mõjutaja“.

Toit on üks olulisemaid tegureid, mis mõjutab inimese seedetrakti mikrobiootat. Samas on toidu mõju 
analüüsimiseks vaja teada, kui palju ja mida me sööme. Nende andmete kogumine on keeruline ja aeganõudev 
protsess, kui ei telli selleks vastavat teenust. Keerukate toitumispäevikute asemel on võimalik kasutada lihtsustatud 
toitumisküsimustikke (10–50 küsimust). Nende abil on võimalik välja arvutada toitumisnäitajaid, mis aitavad 
hinnata toidu mõju seedetrakti mikrobiootale.

Teine oluline osa toiduvalikute tegemisel on toidupakendite info lugemine. Seegi on keerukas protsess, milleks 
enamasti pole toitu ostes aega ega tahtmist. Töötoas analüüsime, millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata ning 
miks on oluline jälgida just toiduainete kiudainete, suhkru ja lisaainete sisaldust. Kiudaineid soovitatakse päevas 
tarbida vähemalt 35 g ja suhkruid mitte rohkem kui 30 g. Kiudainete puhul on oluline ka nende mitmekesisus, sest 
need ained on peamine söök jämesoolebakteritele ning erinevad bakterid vajavad oma eluks erinevaid kiudaineid. 
Seetõttu peab ka meie toit sisaldama erinevaid kiudaineid sisaldavaid toiduaineid. Aga seda, kas meie toit sisaldab 
piisavas koguses erievaid kiudaineid, saame arvutada lihtsustatud toitumisküsimustiku andmetest. Üldiselt on hea 
tervisega inimesel seedetraktis mitmekesine bakterite kooslus ja selle püsimise tagab erinevate kiudainete olemasolu 
igapäevatoidus.
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Töötuba „Matemaatika ja füüsika lõimimine füüsikalise eksperimendi käigus 
Vernier’ andmelugeja abil kogutud andmete kaudu“
Mart Kuurme (Tallinna Reaalkool)

A. Laboratoorne töö

Töötoas viiakse rühmatööna läbi laboratoorne töö vaba langemise uurimiseks. Vernier’ andmelugeja külge on 
ühendatud kaks fotoväravat. Väravatest lastakse vabalt läbi langeda triipriba (ribaplast, picket fence). Ajapõhises 
režiimis töötades kannab andmelugeja tabelisse ja ekraanile asukoha x, kiiruse v ja kiirenduse a ajast sõltuvust/
sõltumatust väljendavad arvväärtused ja punktid. Saadud punktide ühendamisel saadud joonte võrrandite 
leidmiseks tuleb klikkida päisele Analüüs (Analyze). Seejärel saab valida avanenud allmenüüst Joone sobitus (Best 
fit line) ekraanil olevate punktidega kõige paremini sobituvad funktsioonid ja nende võrrandid üldkujul koos 
vastavate konstantide väärtusega. Soovitatav on need kõik ka paberile kirjutada, näiteks alljärgnevale valgele alale. 
Unustada ei maksa ka graafikute põhjal või ekraanilt leitavat kiirenduse g väärtust.

B. Andmete töötlemine ja järelduste tegemine

Töö jätkub töölehe tabeli täitmisega ning ruut- ja lineaarvõrrandi graafikute joonistamisega mm-paberile või 
ruudulisele lehele ning lõppeb järelduste tegemisega.

Et arvutusi saaks teha peast, kasutame vaba langemise kiirenduse g arvväärtusena arvu 10. Seega on nihke võrrandiks 
s = 5t2 ja hetkkiiruse võrrandiks v = 10t.

Ajahetk t 
sekundites

Selleks 
ajahetkeks 
t läbitud 
tee pikkus s 
meetrites

Selleks 
ajahetkeks t 
omandatud 
kiirus v

Keskmine 
kiirus t 
sekundi 
jooksul

Keskmine kiirus 
ajahetkele t 
eelneva sekundi 
(sellel ajahetkel 
lõppeva sekundi) 
jooksul

Ajahetkele t eelneva sekundi 
(sellel ajahetkel lõppeva sekundi) 
jooksul läbitud tee pikkus

0 0 0 0 0 0
1 5 10 5 5 5
2 20 20 10 15 15
3 45 30 15 25 25
4 80 40 20 35 35
5
6

Jätkake tabeli täitmist. Valige horisontaalteljeks ajatelg. Kandke punktid mm-paberile (ruudulisele) ja ühendage 
graafikuteks. Tehke järeldused ja võrrelge neid teiste rühma liikmete graafikute ja järeldustega.
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Töötuba „VR seadmed ja keemiaõpe, kas ulme või tegelikkus“
Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Tehnoloogia areng annab õppekavaga sätestatud ainealaste teadmiste ja oskuste saavutamiseks traditsiooniliste 
meetoditele lisaks uusi ja huvitavaid võimalusi. (Kalogiannakis jt, 2021) Üheks selliseks võimaluseks on 
virtuaalreaalsuse seadmete kasutamine õppetöös.

Virtuaalreaalsuse (edaspidi VR) seadmed ja virtuaalreaalsust võimaldavad õpikeskkonnad ja mängud (ingl. VRLE, 
eesti keeles võiks olla akronüüm VRÕM) on kogunud maailmas üha suuremat populaarsust (Huang jt, 2010; 
Kalogiannakis jt, 2021). Viimastel aastatel on Eesti koolidel olnud võimalus soetada endale VR seadmeid. Koostöös 
õpetajate ning õpilastega on loodud mõned eestikeelsed keemiateadmiste õppimist võimaldavat VRÕM-id. Kas 
selliste mängude kasutamine on teadmiste omandamiseks ja sidumiseks efektiivne? Kuidas kasutada taolisi mänge 
koolikeskkonnas? Iga uue õppemeetodiga kaasneb palju küsimusi: kas, miks, kus, millal jne.

Kirjandusallikate kokkuvõte (Kalogiannakis jt, 2021) viitab, et kuna loodusteadused on maailma mõtestamiseks 
olulised, kuid sageli õpilastele keerukad, siis luuakse nende sisu mõistmise ja seoste loomise edendamiseks erinevaid 
õpimänge. Üldiselt on õpimängu üheks eesmärgiks see, et mängimisel saadav motivatsioon ja kaasatus abistab 
keerukate ning seetõttu esmasilmapilgul raskete seoste olemuse mõtestamisel. (Vidakis jt, 2020) Kindlasti tekib 
tegevõpetajal küsimus, kas mängimine võimaldab ainealaste teadmiste ja oskuste arendamist ning omandamist. 
Siinkohal annavad erinevad uuringud erinevat tagasisidet (Kalogiannakis jt, 2021). Üldkokkuvõttes järeldatakse, et 
kõik sõltub mängu ülesehitusest ja selle kasutamise metoodikast. (Huang jt, 2010; Kalogiannakis jt, 2021).

Aasta jooksul saadud kogemuste põhjal võib väita, et Futuclass projektide raames loodud VRÕM-id on aidanud 
õpilasi keemia- ja loodusõpetuse tundides erinevate teadmiste mõtestamisel ja mõistmisel. Nende kasutamine on 
võimaldanud õpilastel juhtida autonoomselt enda õpiprotsessi (nt võistluseks valmistumisel või esmalt keerukana 
tundunud õpieesmärkide hilisemal saavutamisel). Futuclassi loodud VRÕM-e on kasutatud õpilastega individuaalsel 
õppimisel, kuid on proovitud kasutada VR seadmeid ka rühmas õppimisel.

Arvatavasti on VR ja VRÕM-ide kasutamine õppetöös alles algusjärgus ning tulevikus arendatakse seda valdkonda 
üha rohkem. Kuid kõik uus ja huvitav väärib katsetamist.

Huang, H. M., Rauch, U., & Liaw, S. S. (2010). Investigating learners’ attitudes toward virtual reality learning environments: Based on a constructivist 
approach. Computers & Education, 55(3), 1171–1182.
Kalogiannakis, M., Papadakis, S., & Zourmpakis, A. I. (2021). Gamification in science education. A systematic review of the literature. Education Sciences, 
11(1), 22.
Vidakis, N.; Barianos, A.K.; Trampas, A.M.; Papadakis, S.; Kalogiannakis, M.; Vassilakis, K. Game Raw Data Collection and Visualization in the Context of 
the “ThimelEdu” Educational Game. In Computer Supported Education. CSEDU 2019. Communications in Computer and Information Science; Lane, H.C., 
Zvacek, S., Uhomoibhi, J., Eds.; Springer: Cham, Switzerland, 2020; Volume 1220.
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Töötuba „Desmose kasutamisvõimalused füüsika- ja keemiatundides“
Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Ülikool), Erkki Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium, 
Tallinna Ülikool)

Desmos (desmos.com) on matemaatika õppimiseks ja matemaatika lõimimiseks (nt loodusteadused) loodud 
vabavaraline keskkond. Desmose kasutuspotentsiaal on üsna laialdane – alates õpistsenaariumite loomisest ja 
elluviimisest kuni teadmiste/oskuste kontrolli teostamiseni. Füüsika ja keemia koolitundides on mõistlik kasutada 
eelkõige Desmose ühte konkreetset liidest Graphing Calculator. Selle abil on küllalt kasutajasõbralikult võimalik 
mõtestada ja avada füüsikaliste ning keemiliste protsesside olemust. Näiteks, kogudes eksperimendi abil nähtust 
kirjeldavate suuruste kohta andmeid ja teostades Graphing Calculator’i abil nende statistilise analüüsi, saame 
mugavalt kirjeldada füüsikaliste ja/või keemiliste suuruste omavahelisi sõltuvusi ehk funktsioone. Funktsiooni liigi 
määratlemine aga võimaldab mõista sügavamalt katse käigus uuritud nähtuse olemust ja ennustada, mis juhtub, 
kui mõnda parameetrit muuta.

Katseandmete hankimiseks võib kasutada peaaegu kõiki RÕK-is kirjeldatud praktilisi töid. Näiteks keemiast võiks 
graafiliselt kujutada pH sõltuvust happe/aluse kontsentratsioonist, lahuse juhtivuse sõltuvust lahustunud soola 
hulgast või reaktsiooni kiirust jm. Füüsikas on üks lihtsamini korraldatavaid laboratoorseid töid niidi otsa kinnitatud 
kuulikese võnkumise uurimine (matemaatilise pendli lähendus). Selle laboratoorse töö üheks eesmärgiks on välja 
selgitada pendli võnkeperioodi ja pikkuse omavaheline sõltuvus ehk funktsioon.

Joonisel 1 on eksperimendi käigus leitud andmed (tabel vasakul) paigutatud graafikule. Nüüd on eksperimentaatoril 
võimalik välja pakkuda funktsiooni T(l) tüüp ja lasta see Graphing Calculator’il joonistada. Joonisel 2 on välja 
pakutud mõned tuntumad matemaatilised sõltuvused, kusjuures visualiseeritud kujul on kasutajal suhteliselt lihtne 
otsustada, milline funktsiooni tüüp vastab teooriale kõige paremini.

Seda meetodit saab kasutada ka teistes loodusteadustes. Näiteks bioloogias võib väljendada mõne taime või bakterite 
populatsiooni kasvukiirust, geograafias aga jões voolava vee voolukiiruse ja ristlõikepindala/laiuse omavahelise 
sõltuvuse kirjeldamiseks.

Joonis 1. Pendli võnkeperioodi T ja pikkuse l graafik koos andmetabeliga.
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Joonis 2. Mõningad tuntumad matemaatilised sõltuvused (logaritmiline, ruutjuure, lineaarne ja teise astme funktsioon) 
katseandmete kirjeldamiseks.

Töötuba „Valikkursus „Elektrotehnika alused“ GAG-s“
Erkki Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Ülikool)

Gustav Adolfi Gümnaasiumi IV kooliastme õppekava võimaldab õpilastel peale õppesuuna valida ka oma huvidest 
lähtuvalt mitu valikkursust. Selleks, et laiendada füüsikaga seotud valikkursuste ampluaad ja pakkuda võimalust 
tegeleda süvendatult elektromagnetismi praktiliste rakendustega, koostati GAG-s valikkursuse „Elektrotehnika 
alused“ esialgne kava. Pakutud kursuse sisu sai positiivse vastuvõtu osaliseks nii juhtkonnas kui ka õpilaste seas. 
Kursuse kava kohta antud tagasiside võimaldas saada väärtuslikke tähelepanekuid ja asjakohaseid märkusi ning 
pärast kava mõningast korrigeerimist toimus kursus esimest korda 2020/2021. õppeaasta kevadel.

Kursuste eesmärk

Kursuste eesmärgiks on anda esmane süsteemne ülevaade
1. alalis- ja vahelduvvoolu elektriahelate koostamise põhimõtetest;
2. elektrotehnika komponentide tööpõhimõtetest, füüsikalistest omadustest ja rollist vooluringis ning
3. elektrotehnikas kasutatavatest seadustest.

Kursuse käigus praktiseeritakse erinevate elektrotehnikas kasutatavate vooluringide koostamist, elektriliste 
parameetrite ning füüsikaliste suuruste mõõtmist. Kursuse aluseks on varem elektrivooluga seotud ja 
elektromagnetismi kursustes käsitletud mõisted ja seadused ning vooluringi osad. Eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi 
rühmatöid (probleemülesanded, laboratoorsed tööd, praktikumid) ja kasutatakse mitmesuguseid matemaatikaga 
seotud vabavaralisi programme (desmos.com), füüsikalisi protsesse näitlikustavaid animatsioone ja simulatsioone.

Kasutatavad vabavaralised keskkonnad

Elektriskeemide joonistamine digikey.com/schemeit/project

Ideid projektideks learningaboutelectronics.com/Projects

Komponentide hankimine elfadistrelec.ee, oomipood.ee

Pooli induktiivsuse arvutamine Coil32.net
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Kursuse õppesisu

Elektriahela koostamise põhimõtted. Elektriahela komponendid: päikesepaneel, keemiline vooluallikas, takisti, 
reostaat/potentsiomeeter, hõõglamp, LED/dioodid, kondensaator, pool, transistor ja nende tööpõhimõtted. 
Kirchhoffi seaduste rakendamine ja alalisvoolu töö ning võimsuse leidmine. Takistit, potentsiomeetrit, kondensaatorit, 
pooli ja dioodi sisaldavate elektrivooluringide koostamine ja neid iseloomustavate suuruste mõõtmine. Elektrivoolu 
toimeid (soojuslik, magnetiline ja keemiline) iseloomustavate füüsikaliste suuruste mõõtmine. Generaatori ja 
alalisvoolu mootori tööpõhimõte, tööd kirjeldavad seadused ja nende lihtsaimate variantide konstrueerimine.

Mõningaid näiteid praktiliste tööde kohta:
1. volt-amper karakteristiku määramine takisti (Ohmi seadus), hõõglambi ja LED-i abil;
2. Plancki konstandi määramine monokromaatse LED-i abil;
3. kondensaatori mahtuvuse ja pooli induktiivsuse uurimine ning energia määramine;
4. LED-i ja kondensaatorit sisaldava elektrivooluahela koostamine ja tema omaduste uurimine;
5. releed sisaldava elektrivooluringi koostamine ja tema omaduste uurimine;
6. lihtsaima võnkeringi konstrueerimine ja tema omaduste uurimine;
7. lihtsa elektrigeneraatori konstrueerimine ning mehaanilise energia muundamine elektrienergiaks (NT magneti 

langemine pikas poolis);
8. transistori tööpõhimõttega tutvumine ja teda sisaldava lihtsa vooluringi koostamine ning vooluringi omaduste 

uurimine (NT vooluring joule thief).

Minimalistliku iseostsilleeruva pingemuunduri elektriskeem koos seadmega. R1 on takisti väärtusega 1 kΩ, T1 on NPN 
tüüpi transistor (nt BC547C), L1 ja L2 on sisuliselt transformaator, antud juhul siis ise valmistatud toroidtrafo (umbes 
kümme keerdu ferriitrõngal). Väljundotstele (output) ühendatakse tarbija (nt LED).
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Töötuba „Füüsika ja keemia ülesanded Moodle’i keskkonnas: harjutus-
ülesannetest koolieksamini“
Martin Saar (Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium), Reivo Maasik (Tallinna Reaalkool)

Distantsõppe perioodil oli õpetajatel vaja kohandada õpilaste õpitulemuste omandamise kontrollimise ja 
tagasisidestamise viise kõigis õppeainetes, sealhulgas füüsikas ja keemias, kus see võib esmapilgul äärmiselt keeruline 
tunduda. Samuti oli tulemusliku distantsõppe läbiviimiseks tarvis leida võimalusi, kuidas õpilased saaksid ise vahetut 
tagasisidet enda edenemisest ning ka õpetajal kujuneks jooksev ülevaade õpilaste õppetegevusest. Üks levinum viis 
nende eesmärkide saavutamiseks oli e-ülesannete rakendamine ning populaarseks keskkonnaks Moodle, kuhu on 
võimalik integreerida nii EISi kui ka DigiÕppeVaramu ülesandeid, mis on loodud Drupalil. Moodle’i keskkonnas 
on võimalik koostada nii õpetaja poolt käsitsi kui ka automaatselt arvuti poolt hinnatavaid ülesandeid, sh ka 
automaatselt genereeritavate lähteandmedandmetega arvutusülesandeid.

Töötoas tutvustatakse Moodle’i keskkonna ülesannete malle, mis sobivad hästi füüsika ja keemia õppimiseks, ja 
näiteid ülesannetest, mis on edukalt toiminud harjutusülesannetena või õpitulemuste saavutamise kontrollimiseks. 
Õpilased said uue materjali läbitöötamise ja harjutusülesannete (sh veebitunni) järel teatud aja jooksul 
lahendada iseseisvalt arvutihinnatavaid ülesandeid, mis andsid ühtaegu nii võimaluse täiendavaks harjutamiseks 
ja kinnistamiseks erinevates kontekstides kui ka konkreetse ja mõistetava tagasiside edenemise (õpitulemuste 
saavutamise) kohta. Kõikide selliste harjutustestide ülesannete puhul olid õpilastele nähtavad nende õiged ja valed 
vastused (lahendused) ning nad said soovi korral harjutada korduvalt – õpitulemuste saavutamiseni.

Kõige suuremaks väljakutseks füüsikas oli välja töötada Moodle’i keskkonna ülesanded, millega saaks kontrollida 
arvutusülesannete lahendamisega seotud õpitulemuste omandamist. Kõige rohkem kasutati kahte arvutihinnatavat 
ülesande tüüpi: manusvastusega ehk lünktekst-ülesanded ja arvutuslikud ülesanded ehk automaatselt genereeritud 
lähteandmetega arvutusülesanded. Manusvastusega ülesanded olid enamasti koostatud ridaülesannete stiilis või 
joonistelt loetavate andmetega, kus õpilane annab vastuse iga sooritatud etapi kohta. Sellises ülesandes on võimalik 
aru saada õpilase lahendusloogikast ja tekkinud vigadest ning arvestada vea kandumist. Automaatselt genereeritud 
lähteandmetega ülesanded tagasid, et õpilane pidi sooritama arvutused enda andmetega, sest kõigil õpilastel oli 
eraldi õpetaja poolt kindlaks määratud vahemikus esitatud lähteandmed. Sellises ülesandetüübis saab kontrollida 
ainult viimast arvtulemust, mistõttu ei saa tekitada pikki mitmeetapilisi kompleksülesandeid.

Keemias kasutati arvutusülesannete jaoks peamiselt arvutuslikku ülesandemalli, kusjuures 9. klassi reaktsioonivõrrandi 
põhjal lahenduvate moolarvutuse ülesannete harjutamiseks ka olemasolevat jagatud andmestikku, st järjest lahti 
kirjutatud ülesandeosi, mis lähtuvad samast lähteandmest.

Keemias on e-ülesannetena üsna keeruline lahendada ka reaktsioonivõrrandite koostamisega seotud õpitulemuste 
saavutamise kontrollimist ja harjutamist. Üks võimalusi on kasutada manusvastusega ülesandetüüpi, mille puhul on 
mugav kombineerida valikvastuseid ja lühivastust. Sel juhul sai õpilane nt ise erinevatest rippmenüüna avanevatest 
valikvastuselistest osadest kokku kombineerida õige reaktsioonivõrrandi või elektronide üleminekuvõrrandi. 
Vastavusse viimise ülesandemall sobib väga hästi aineklasside ja nende esindajate tundmaõppimiseks nii 
anorgaanilises kui orgaanilises keemias, samuti konkreetsete ainete ja nende omaduste ning kasutusvõimaluste 
võrdlemiseks (teemant vs grafiit, süsinikoksiid vs süsinikdioksiid), eluks oluliste süsinikuühendite funktsioonide 
eristamiseks ning rasva-, valgu- ja sahhariidirikaste toitude eristamiseks jms.
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Töötuba „(Kunsti)ajalooteadmiste kasvatamine loodusteaduste kaudu ja 
vastupidi“
Prof dr Hilkka Hiiop (Eesti Kunstiakadeemia), dr Tiina-Mall Kreem (Ajaloopilt, Kadrioru Saksa 
Gümnaasium)

Tallinna ajalooline toomkirik on suurepärane paik, kus tutvustada mitmeid auhindu võitnud Eesti Kunstiakadeemia, 
Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Ülikooli ja mitme teise teadusasutuse koostööna läbiviidud interdistsiplinaarse 
uurimisprojekti „Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas“ (2016–2020) töövõtteid ja tulemusi. 
Uurimisprojekti keskmes oli Christian Ackermann – Eesti barokiajastu skandaalseim ja andekaim puunikerdaja. 
Mees, keda tituleeriti omal ajal Tallinna Pheidiaseks (vanakreeka kujur, u 480–430 eKr), kes murdis end välja aastasadu 
püsinud jäigast tsunftisüsteemist ning valmistas aastatel 1680–1710 peaaegu kõik Eesti tähelepanuväärsemad 
kirikusisustuselemendid: altariseinad, kantslid jms.

Tallinna toomkirik oli pikka aega Ackermanni, Eesti Rootsi-aegse perekonna kodukirik, seal on säilinud meistri 
karjääri tippteosed: kantsli ja altariseina figuurid ja ornament, Kolgata grupp (1686, 1694, 1696) ning lisaks 
arvukalt aadlike vappepitaafe. Lisaks toomkirikus paiknevale leidub Ackermanni töid paljudes Eestimaa kirikutes 
– kokku on tänaseks päevaks säilinud meistrilt umbes paarkümmend kirikukunsti teost. Kuni 2021. aasta oktoobri 
lõpuni on toomkirikus avatud Ackermanni loomingu ülevaatenäitus, kuhu on kokku toodud meistri ja ta abiliste 
paljudele Eesti kirikutele tehtud polükroomsed puuskulptuurid: Kristuse, apostlite, evangelistide, vooruste, inglite 
jt kujud.

Traditsiooniliselt humanitaarvaldkonda liigituv kunstiteadus ei saa tänapäeval läbi reaalteaduste ega selle 
uurimismeetodite ja (info)tehnoloogiliste abivahenditeta. Eesti Kunstimuuseumis ja Eesti Kunstiakadeemias on 
konservaatorid ja kunstiajaloolased eeskätt dr Hilkka Hiiopi eestvedamisel tegelenud juba aastaid kunstiteoste 
tehniliste uuringutega. Uurimisprojekti tutvustamise kaudu on võimalik näidata, kuidas kasutada enam kui 
300-aastaste polükroomsete puuskulptuuride uurimiseks mikroskoopiat, analüütilist keemiat, dendrokronoloogiat, 
röntgenoloogiat, pildindus- ja infotehnoloogiat ning seda kõike kombineeritult kunstiajaloo traditsiooniliste 
uurimismeetoditega – stiilianalüüsi ja kirjalike allikate tõlgendamisega.

Ackermanni projekti kaudu on võimalik selgitada reaalteaduslike meetoditega humanitaarvaldkondade 
arendamise tähtsust ning mõju (kunsti)ajaloole, konkreetsemalt – varauusaegse (kunsti)kultuuri uurimisele: tänu 
loodusteaduslike uurimismeetodite kaasamisele on võimalik saada ettekujutust ajalooliste kunstiteoste sisemisest 
ülesehitusest, nende loomiseks kasutatud materjalidest ja tööriistadest, laiemalt – materjali (geograafilisest) päritolust 
ja meistri töökotta jõudmise viisidest, meistrite töökojas valitsenud tööjaotusest ja omavahelisest koostööst, töö 
tegemiseks kulunud ajast jpm.

Ackermanni projekti näitel on võimalik kirjeldada, kuivõrd tähtis on uurimistöö peamise eesmärgi – inimkonna 
ühise rikkuse, sh kõikvõimalike kultuurivarade adekvaatse kirjeldamise, väärtustamise ja kaitsmise – saavutamiseks 
teadlaste töö tutvustamine laiemale avalikkusele, selle populariseerimine. Edu eesmärgi saavutamisel tagab reaal- ja 
humanitaarteadlaste omavaheline koostöö, mitte vastandumine.

Ackermanni projekt on näiteks, kuidas on võimalik kasutada Eesti barokk-kunsti tähe ja esimese vabameistrist looja 
tööde uurimiseks erinevaid tööriistu (mikroskoopi, valguslauda jmt) ning andmekandjaid (mikrolihve, röntgenpilte, 
3D-mudeleid). Sealjuures saavad vastuse näiteks järgmised küsimused: kuidas tuvastada barokk-kunstiteose juures 
tehtud hilisemaid muudatusi; miks ja kuidas kunstiteoseid on hiljem muudetud ehk originaale moonutatud; mida 
tähendab originaalvärvi kadu ning kas ja milliste vahenditega on võimalik seda asendada?

Tallinna toomkiriku tundmaõppimine paneb hindama Eesti luterliku barokk-kunsti eripära ning füüsilise säilimise 
haprust, hävingu ja säilimise problemaatikat.

Ackermanni projekti kohta on valminud veebipõhine teadusleht ackermann.ee ning õppematerjal põhikooli 
vanemale astmele ja gümnaasiumile ackermannidigitund.ee.
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Ackermanni töid paljudes Eestimaa kirikutes – kokku on tänaseks päevaks säilinud meistrilt umbes paarkümmend 
kirikukunsti teost. (Allikas: ackermann.ee)

Loeng „Tervisemuuseumi õpiveeb MIO“
Marleen Soosaar (Eesti Tervisemuuseum)

MIO, pikemalt lahti kirjutatuna „Minu imeline olemus“, on 12–19-aastastele noortele suunatud õpiveeb, mis 
katab bioloogia ja inimeseõpetuse teemasid. Selle keskne ülesanne on anda vastus küsimusele, mis teeb sinust 
Sinu. MIO koondab tõenduspõhise info inimese ja tema tervist puudutavate teemade kohta, tehes seda haaravalt 
ja lihtsasti mõistetavalt. MIO missioon on Tervisemuuseumiga sama: rääkida avameelselt inimeseks olemise ilust, 
võlust ja valust, et saaksime olla tervemad ja õnnelikumad.

On selge, et üha rohkem infot saavad inimesed internetist. Meie seisukohalt on peamiseks mureks inimese tervist 
puudutava tõenduspõhise digisisu vähesus ja killustatus. Lisaks on vähe terviseteemalisi veebikeskkondi, mis on 
suunatud just noorele kasutajale. Seoses ulatusliku distantsõppega koolides märkasime eestikeelsete digitaalsete 
õppematerjalide vähesust bioloogia ja inimeseõpetuse vallas. Inimeseõpetuse ja laiemalt inimese anatoomia ja 
füsioloogia teemaliste digitaalsete õppematerjalide kesisusele viitab näiteks Tervisemuuseumis 2020. aasta kevadel 
499 õpetajalt kogutud sisend, HITSA poolt koondatud õppematerjalide valik, kus inimeseõpetuse juures on 
kaks viidet (üks neist Tervisemuuseumi õpiveeb) ning bioloogia ja loodusõpetuse ainetes vaid üksikud inimest 
puudutavad õppematerjalid. Laiemalt käsitlevad IKT-hariduse problemaatikat Praxise uuringud 2017. ja 2019. 
aastal.

Tervisemuuseumil on tänu püsinäitusele ning teemanäitustele laialdaselt sisu, mida soovime jagada kõikide Eesti 
koolinoortega. Seega tegime 2020. aastal algust õpiveebi loomisega ja erinevalt harjumuspärasest tööst oleme saanud 
tänu sellele osa haridusuuenduse häkatonist, Tehnopoli mentorprogrammist ning sel kevadel liitusime TLÜ, Harno 
ja Startup Estonia koosloome programmiga. Tänu sellele oleme saanud teha tihedamat koostööd sihtrühmadega 
ning leida tuge valdkonna ekspertidelt. Ettekanne tutvustab uusi teadmiseid ja tähelepanekuid, mida koosloome on 
meile andnud ja millised disainmõtlemise tööriistad on abiks olnud. Lisaks saavad osalejad näha ning soovi korral 
ise katsetada esimesi kavandeid ja prototüüpe.
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Loeng „Kuidas matemaatika on kasulik päriselus?“
Roman Kaurson (DARTEF projekt)

Ei leidu vist matemaatikaõpetajat, kes ei ole oma õpilastelt kuulnud küsimust: „Milleks mul seda matemaatikat 
päriselus vaja läheb?“ Mida vanemaks õpilased saavad, seda abstraktsemaks muutub matemaatika ning seda 
sagedamini kordub ka sama küsimus.

Sellest, et koolis õpitavat – sh ka matemaatikat, tuleb siduda päriseluga, on räägitud väga palju. Siiski, arusaam 
sellest, mis asi on päriselu, võib olla väga erinev. (Vos, 2018)1 toob sellise näite:

Põllumees Albertil on kanad ja lehmad. Kanu on kolm korda rohkem kui lehmi. Kanadel ja lehmadel on kokku 
60 jalga. Kui palju on Albertil kanu ja lehmi?

Kas see ülesanne on matemaatiline? Kindlasti on – märkides kanu x-iga ja lehmi y-ga, saame koostada võrrandite 
süsteemi ja leida vastuse püstitatud küsimusele.

Kas see ülesanne on seotud päriseluga? Kahtlemata. On olemas kanad, lehmad ja põllumees Albert.

Kuid kas see ülesanne on autentne? Siinkohal tekivadki lahkarvamused. Kui meil oleks päriselt vaja teada, kui palju 
kanu ja lehmi on põllumehel, kas me tõesti arvutaksime nende jalgu ja koostaksime võrrandite süsteemi? Või me 
arvutaksime päid? Või hoopis küsiksime põllumees Alberti käest?

Ülaltoodud näide on hea vahend matemaatilise keele illustreerimiseks, kuid ülesanne ise ei ole autentne. See ei näita 
matemaatika kasulikkust – ja see tihti panebki õpilasi kahtlema, kas seda matemaatikat on ikka päriselus vaja...

Aga kas saab üldse luua selliseid ülesandeid, mis oleksid autentsed, näitaksid matemaatika kasulikkust – ja samal 
ajal oleksid kooskõlas riikliku programmiga?

Tartu Ülikooli Haridusinnovatsiooni magistriõpingute käigus sündis projekt nimega DARTEF, mis seob 
koolimatemaatikat päriseluga üsna originaalsel viisil. See projekt pakub matemaatilisi katsetusi – midagi sarnast 
füüsika ja keemia katsetustega. On olemas nii digitaalsed kui ka käega katsutavad füüsilised katsetused.

Digitaalsed katsed annavad sedasama autentsust tüüpilistele matemaatikaõpiku ülesannetele. Näiteks saavad 
õpilased panna lineaarfunktsioonide abil sõitma isejuhtiva auto, lihtmurdude abil kavandada purskkaevuetendust 
või trigonomeetria abil juhtida kirurgilist robotit. Seejuures ülesanded on ehitatud nii, et need on kooskõlas riikliku 
õppekava ja kõige sagedamini kasutatavate õpikutega.

Füüsilised katsetused annavad õpilastele võimalust reaalselt näha, kuidas toimivad matemaatilised mõisted füüsilises 
maailmas. Näiteks on olemas füüsiline õppevahend, mille abil õpilased võivad veenduda, et kui jagada täisarvu 
lihtmurruga, siis tulemuseks on esialgsest arvust hoopis suurem arv. Uuringud näitavad, et sellist viisi katsetused 
arendavad matemaatilist intuitsiooni.

DARTEF-i keskkonna esimene katsetus seitsmes Eesti koolis (kokku 166 õpilast) on tehtud ja tulemused väga 
lootustandvad.

Rohkem informatsiooni DARTEF projektist saab Õpetajate Lehest, kus ilmus sellekohane artikkel, ja muidugi 
loengust, kus tutvustatakse nii digitaalseid kui ka füüsilisi matemaatilisi katseid.

1 Vos, P. (2018). “How Real People Really Need Mathematics in the Real World”— authenticity in Mathematics Education. Education Sciences, 8(4), 195.
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„Palju toredaid mõtteid ...“

Loeng „Distantsõppe kursus „Statistika“ – planeerimine ja korraldamine 
rõhuga hindamisel“
Kirsti Rumma, Raili Lahi (Tallinna Tehnikaülikool)

Vaatamata asjaolule, et ütluse „On olemas kolme liiki valesid: väikesed valed, suured valed ja statistika“ autorluse 
üle jätkuvalt vaieldakse, siis mõttetera ise on tabav ja ajas püsivalt korrektne. Et Tallinna Tehnikaülikooli esimese 
kursuse bakalaureuse üliõpilased oskaksid seda viimast liiki valet teistest eraldada, siis kuulub nende esimese aasta 
kohustuslike ainete hulka kursus „Statistika“, mille eesmärk on anda ülevaade statistika mõistetest ja meetoditest 
ning tutvustada vahendeid andmete töötlemiseks, esitamiseks ja interpreteerimiseks. Üldjuhul kontaktõppes 
õpetatav kursus „kolis“ olude sunnil üleöö täielikult veebipõhiseks 2020. aasta kevadel ning sarnast distantsõppe 
formaati kasutati ka 2021. aastal, pälvides samal aastal Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri poolt 
väljastatava e-kursuse kvaliteedimärgi. Kursus ise koosneb klassikalistest vooruloengutest (igal aastal osaleb kursusel 
150+ üliõpilast) ja harjutustundidest, eriliseks teevad kursuse õpiväljundeid saavutada toetavad õppematerjalid 
ning kursuse käigus kasutatavad hindamismeetodid.

Lähemalt kursuse ülesehitusest ja õppematerjalidest. Iganädalaselt toimuvad reaalajas MS Teamsi keskkonnas 
interaktiivsed e-loengud ja e-seminarid (kus muuhulgas on üliõpilastel võimalik kohe küsimusi esitada), mis 
salvestatakse ning mida on võimalik järele vaadata. Õppetööl kasutatakse puutetundlikku tahvelarvutit, mis 
teeb erinevate ülesannete lahendamise üliõpilastele kergesti jälgivatavaks. Kursusel kasutatavate iganädalaste n-ö 
staatiliste õppematerjalide hulka kuuluvad loengu slaidid ja harjutustundide ülesanded, mis jaotuvad omakorda 
PPK ehk „paber-pliiats-kustutuskumm“ ülesanneteks ning Exceli ülesanneteks, kusjuures kõigi Exceli ülesannete 
lahendused on esitatud ekraanivideote abil.

Kursuse hindamine on kombinatsioon individuaalsetest sooritustest ja grupitöödest (grupid koosnevad üldjuhul 3–4 
üliõpilastest). Individuaalselt peavad üliõpilased lahendama temaatilisi e- ehk Moodle-teste, mis hõlmavad teooria 
valikvastustega küsimusi ning juhuslikult genereeritud arvuliste väärtustega arvutuslike küsimusi. Samuti toimub 
semestri jooksul kaks arvestuslikku e- ehk Moodle-kontrolltööd. Kuna tihti peetakse probleemiks e-kontrolltööde 
puhul autorluse kontrolli, siis antud kursusel lahendatakse see järgnevalt. Esiteks, kontrolltöö on avatud 90 
minutit, mis on hinnanguliselt optimaalne aeg kõikide ülesannete lahendamiseks ja vastuste sisestamiseks; teiseks, 
kõikide ülesannete arvulised väärtused on juhuslikult genereeritud; ja kolmandaks, kõik ülesannete lahendused 
tuleb käsikirjalisel kujul süsteemi lisada, kus õppejõud need ükshaaval üle vaatavad.

Grupitööd on projektipõhised ehk üliõpilased peavad grupis kas leidma või ise koguma andmed (andmete hulk 
peab olema vähemalt 80 kirjet), neid analüüsima, raportina esitama ning suulisel ettekandel kaitsma. Esimene 
grupitöö hõlmab andmete esitamist ning esialgset analüüsi. Samuti on üks grupitöö ülesannetest leida avalikust 
ruumist näiteid nii korrektse kui ebakorrektse statistika kasutamise kohta. Eksami grupitöös peavad üliõpilased 
lisaks raportite esitamisele ning suulisele kaitsmisele ka individuaalselt retsenseerima kaasüliõpilaste raporteid. Iga 
grupitöö lõppeb grupi eneseanalüüsiga, kus üliõpilased peavad hindama oma töö tugevusi ja nõrkusi ning tooma 
välja erinevate grupiliikmete tööülesanded ja -mahud, mille põhjal kujuneb töö eest saadav hinne.

Kuna kursus ise, sh selle e-formaat, on viimastel aastatel üliõpilaste seas positiivset tagasiside saanud ning iga-
aastastelt on kursuse vabakuulajate hulk märkimisväärselt kasvanud, siis plaanitakse tulevikus antud õppeainet 
pakkuda ka laiemale avalikkusele, arendades sellest MOOC. Siinkohal laenatakse paslikud lõpusõnad kursusel 
osalenud üliõpilaselt: „Kui kunagi ma vihkasin statistikat, siis Rumma pani mind seda armastama.“
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„Palju toredaid mõtteid ...“

Loeng „Taimede plastilisus – võtmeelement liigirikastes kooslustes?“
Laura Puura (vil! 133), Hanna Kaarin Hermlin (Tartu Ülikool)

Loodusteadlasi on sajandeid huvitanud, mis põhjustel suudab ühes aegruumis rohkem liike koos eksisteerida kui 
teises. Tänaseks teame, et lisaks suureskaalalistele ja pikaajalistele biogeograafilistele teguritele mõjutavad koosluste 
struktuuri ka seal elavate liikide vahelised võrdlemisi lühiajalised suhted ehk ökoloogia.

Kui mutualism, liikidevaheline ja liigisisene konkurents on teada-tuntud koosluste mõjutajad, siis viimastel 
aastakümnetel on huviorbiiti sattunud plastilisus. Plastilisus on organismi võime muutuvate keskkonnatingimuste 
ajendil end muuta ja kohaneda võimalikult hästi ümbritsevaga. Keskkonnaparameetrite, nagu valguse, temperatuuri, 
veerežiimi, CO2 taseme jpt väärtuste kõikumised kutsuvad taimedes esile muutuseid näiteks nende väliskujus, 
füsioloogias või sesoonses käitumises. Keskkonna ja organismide vastastikmõju teema on aktuaalne ka kliimakriisi 
tõttu, mispärast leiame järjest enam teadustöid taimede plastiliste reaktsioonide olulisusest aina suuremas ulatuses 
muutuva keskkonnaga toime tulemiseks.

Aastal 2005 avastasid Tartu Ülikooli teadlased esmakordselt seose taimede kohaliku liigirikkuse ja nende 
plastilisuse vahel. Katsed ühes maailma liigirikkaimas taimekoosluses – meie Laelatu puisniidul – näitasid, et 
keskmiselt plastilisemate liikidega kooslused on vähem plastilistest liigirikkamad. See avastus rajas teed mitmetele 
eksperimentidele ja ajurünnakutele. Miks ja kuidas soodustab plastilisus liikide kooseksisteerimist?

Kuigi ühest vastust sellele küsimusele seni ei ole, oleme oma töö käigus avastanud mitmeid huvitavaid seoseid. 
Uurides lähemalt lehe eripinda (SLA) ja lehtede arvu, leidsime nende taimetunnuste plastilisuste vahel vastakaid 
tulemusi. Kui koos kasvavad liigid, kes on lehe eripinnalt plastilised, joonistuvad välja selged võitjad ja kaotajad ehk 
ilmnevad liigid, kes domineerivad, ning liigid, keda surutakse alla. Seevastu väheplastilise SLA-ga liigid moodustavad 
ühtlaseid kooslusi, luues soodsad tingimused liigirikkaks koosluseks. Võttes vaatluse alla lehtede arvu plastilisuse, 
ilmnevad eelnevaga vastakad seosed. Plastiline kooslus on kõige harmoonilisem ning väheplastilised kooslused on 
pikaajalist kooseksisteerimist takistavad. Järelikult on lehtede arvu plastilisus vastavalt 2005. aasta leiuga kooskõlas, 
kuid SLA plastilisus ei toeta kohalikku liigirikkust, vaid annab liikidele hoopiski konkurentse eelise.

Sellest ajendatult rajasime 2019. aasta suvel Laelatu puisniidule püsiruudukatse, milleks mõõtsime sinna 25 
katseruutu, kõik 30 cm küljepikkusega. Katse seisneb ruutudest kahel korral suve jooksul kindla plastilisuse 
väärtusega taimede välja kitkumises. Hüpoteesi kohaselt peaks katseruudu keskmist SLA plastilisust suurendades 
liigirikkus vähenema ja lehtede arvu plastilisust suurendades vastupidiselt liigirikkus kasvama. Kahe aasta andmete 
põhjal veel midagi olulist järeldada kahjuks ei saa, kuid pead me veel longu ei lase, sest muutused looduses võtavadki 
aega.
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„Palju toredaid mõtteid ...“

Loeng „Toit kui mikrobioomi mõjutaja“
Kaarel Adamberg (Tallinna Tehnikaülikool)

Inimene on asupaigaks ligikaudu 30 triljonile bakterile, kuid tegelikult tänu bakteritele saame üldse siin 
maailmas elada. Koos moodustavad inimene ja tema mikroorganismid superorganismi ning mikroorganismide 
kogumit nimetatakse mikrobiootaks. Arvuliselt suurimaks ja üheks liigirikkamaks bakterikogumiks on jämesoole 
mikrobioota. Iga inimese jämesooles toimub olelusvõitlus vähemalt 100 eriliiki bakteri vahel ning ellujäämiseks 
peavad bakterid olema võimekad. Inimese vaatest on bakterite ülesanne lagundada peensooles imendumata jäänud 
toidukomponente ja toota nendest kasulikke ühendeid inimesele. Kasulikeks ühenditeks võivad olla on nii tuntud 
äädikhape või piimhape, aga näiteks ka hüdroksütrüptamiin, mis on õnnehormooni eelühend.

Inimese metaboolne võimekus midagi toota või lagundada on 10–100 korda väiksem kui seedetrakti mikrobiootal. 
Tänapäeval on võimalik baktereid tuvastada üksikute liikide tasemel ja mõista nende ainevahetust molekulide 
tasemel. Nii oleme teada saanud, kuidas bakterid kui mikroskoopilised keemiavabrikud töötavad, miks mõned 
bakterid toodavad immuunsüsteemi toetavaid ühendeid ja miks mõned põhjustavad kõhulahtisust. Sõltuvalt sellest, 
mida me sööme, saame mõjutada ka seedetraktis elavate bakterite toimimist. Parimad toitained soolebakteritele 
on erinevad kiudained, mida leidub rohkesti täisteraviljades, kaunviljades, köögiviljades, marjades, seemnetes ja 
puuviljades. Kuna need sisaldavad ka elutähtsaid vitamiine ja mineraalaineid, siis saab kiudainete koguse järgi 
üsna hästi hinnata ka toitumise tervislikkust. Päevases toidus peaks kiudainete kogus olema vähemalt 35 g, kuid 
arvestades evolutsioonilist seedetrakti mikrobioota kujunemist inimeses, võiks see ka 20–30% suurem olla.

Viimase sajandi jooksul on meie toit oluliselt muutunud, poelettidel on palju rafineeritud toitu, hapendatud 
täisteraleiva asemel peenleib või pärmitaignast sai, toorpiima asemel kõrgkuumutatud piimatooted, värskete puu- 
ja köögiviljade asemel kauasäilivaid, palju töödeldud ja suhkrurikkad maiustused. See tähendab, et kasulikele 
soolebakteritele jääb järjest vähem toitaineid. Mikrobioomisõbraliku toiduvaliku tegemisel tuleb arvestada ka toidus 
kasutatavate lisaainetega. Üle poole müüdavatest toiduainetest sisaldab vähemalt ühte lisaainet ja igas kümnendas 
võib neid olla ka üle viie erineva säilitus-, magus-, värv- või stabiliseeriva aine, mis mõjutavad nii inimese kui ka 
temas elavate mikroorganismide ainevahetust.

Kokkuvõtlikult, toitu valides tuleb mõelda ka sellele, et meie kõhus elavad bakterid saaksid meie poolt seedumata 
jäänud toidukomponentidest toota meile kasulikke ühendeid. Nii aitavad kõhubakterid reguleerida meie kehakaalu, 
aktiveerida ja tugevdada immuunsüsteemi, tõsta tuju ja varustada meie soolerakke energiaga.
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Loeng „Eesti otsib inseneri. Kuidas saada noori STEM-ist huvituma?“
Tormi Kotkas (Eesti Teadusagentuur, TÜ haridusteaduste doktorant, teaduse populariseerija)

Noorte karjääriteadlikkust ning karjäärivalikute toetamise võimalusi uurib Tormi Kotkas peatselt kaitsmisele 
tulevas doktoritöös „Loodusteadustega seotud karjääri suunas otsustamist toetavate õpetamis- ja õpimoodulite 
kavandamine, rakendamine ja hindamine“.

Väike osa Eesti õpilastest seostab oma tulevikku elukutsetega loodusteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonnas 
ning tüdrukute seas on vähene huvi inseneeria ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade valiku vastu. 
Selle põhjusena on välja toodud puudujääke loodusteaduslike ainete õpetamispraktikates, mis ei toeta õpilastes 
huvi kujunemist, LTT-valdkonna väärtustamist ning õpilaste LTT-alase karjääriteadlikkuse kujunemist. Tihti pole 
õpetajatelgi teadlikkust elukutsete mitmekesisusest LTT-valdkonnas.

Sellest lähtudes töötati välja LTT-valdkonna karjääriteadlikkust toetav sekkumine ning hinnati selle mõju põhikooli 
õpilaste õpimotivatsioonile, karjääriteadlikkusele ja karjäärivalikutele. Sekkumine koosnes viie kontekstipõhise, 
aktiivõpet võimaldava õpimooduli rakendamisest loodusteaduste tundides 7.–9. klassis, mille käigus ehitati 
muuhulgas mobiili laadiv päikesepaneel, külastati limonaaditööstust ja kehastuti biokeemikuks ja tolliametnikuks. 
Sekkumine viidi läbi kolmes Eesti koolis (N = 104) ja mõju selgitamiseks kaasati kontrollgrupp (N = 24).

Ilmnes, et karjääriteadlikkust toetav sekkumine oli enamike õpilaste jaoks huvitav, õppeprotsess meeldiv ja toetas 
õpitu väärtustamist erinevatel tasemetel (isiklik, perekondlik, kohalik, globaalne). Samas ei vastanud valitud 
teemad ja ka tutvustatud elukutsed enamike õpilaste huvidele või karjäärivalikutele, mistõttu olid vähesed osalenud 
õpilastest valmis kajastatud teemasid edasi õppima. Olulise tulemusena näidati, et karjääriteadlikkust toetav 
sekkumine aitas kaasa nii poiste kui tüdrukute karjääriteadlikkuse kasvule. See omakorda loob eeldused, et otsuseid 
LTT valdkondade valimise kasuks või kahjuks tehakse teadmistepõhiselt, mitte toetudes ühiskonnas levinud 
stereotüüpidele. Lisaks leiti, et proportsionaalselt rohkemate sekkumises osalenud õpilaste seas püsis LTT-valdkond 
karjäärivalikuna võrreldes kontrollgrupi õpilastega.

Uuringu tulemustest ning valdkondlikust teaduskirjandusest lähtuvalt on soovitav rakendada loodusteaduste 
tundides õpilaste karjääriteadlikkust toetavaid kontekstipõhiseid ja aktiivõpet võimaldavaid õpimooduleid.

Eva Pruusapuu (Eesti Teadusagentuur)

LTT ja inseneeria populariseerimiseks ja karjäärivalikute tutvustamiseks on valminud veebileht inseneeriapuu.ee.

See on sisukas abimaterjal õpetajatele, karjäärinõustajatele ning noortele, mis sisaldab põhjalikku teavet ligi 200 
erineva ameti kohta, mis on süsteemselt jaotatud 6 valdkonda.

Veebilehel on lihtsa ja ladusa keelekasutusega valdkondade tutvustused ning ametite ja ametialade kirjeldused. 
Viimaste juurde on lisatud viited artiklitele, intervjuudele ja saadetele, et anda lugejale võimalikult mitmekülgne 
ülevaade inseneri elukutsest. Samuti on toodud info õppimisvõimaluste kohta Eestis.

Inseneeriapuu.ee lehe sisu ei saa kunagi lõplikult valmis, kuna inseneeria valdkond areneb kiirelt ning 
karjäärivõimalused täienevad pidevalt. Julgustame kõiki lehe lugejaid andma tagasisidet, kui märkate lehel puudusi 
või täiendusvajadusi. Tagasiside andmiseks on veebilehel iga ametikirjelduse all aken, mille vahendusel jõuavad Teie 
täiendusettepanekud meieni.
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„Palju toredaid mõtteid ...“

Loeng „Katseline tasemetöö loodusainetes 10. klassile“
Miia Rannikmäe, Katrin Vaino, Regina Soobard (Tartu Ülikool), Elle Reisenbuk (Harno)

21.–24. septembril 2021 toimub esimest korda katseline e-tasemetöö loodusainetes üldhariduskoolide 10. klassile 
ja kutseõppeasutuste I kursuse õpilastele. Tasemetöö on ette valmistatud ESF-i tegevuse „Kaasaegse ja uuendusliku 
õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames toimunud arendustöö käigus.

Loodusainetes on koostöös Tartu Ülikooliga juba 2015. aastast alates arendatud uue funktsionaalsusega e-teste, 
mis hindavad õpilaste loodusteaduslikke pädevusi, täpsemalt loodusteadusliku kirjaoskuse eri komponente, ning 
nende muutumist kooliastmete võrdluses. Kuigi tasemetöö mõttes on selline hindamine uus, siis loodusvaldkonna 
ainekava on loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamist rõhutanud juba aastast 2002. Erinevate testiversioonide 
katsetused viidi läbi aastatel 2018–2021.

Katselise e-testi läbiviimise aluseks on loodusainete põhikooli III kooliastme ja gümnaasiumiastme e-hindamise 
kontseptsioon ja eristuskiri, mis on kättesaadavad Harno kodulehel (harno.ee) loodusvaldkonna tasemetööde 
materjalide all.

Tasemetöö on interdistsiplinaarne test, millega hinnatakse loodusteaduslike õppeainete (bioloogia, keemia, füüsika 
ja geograafia) III kooliastme pädevusi. Test koosneb loodusteaduste, igapäevaelu ja/või globaalsete nähtustega 
seotud kontekstipõhistest mitmeosalistest ülesannetest, millega hinnatakse õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse 
eri komponente neljal tasemel. Hinnatavad komponendid on loodusteaduslik ainesisu, uurimuslikud oskused, 
probleemi lahendamine ja otsuse tegemine koos tehtud otsuse põhjendamisega ning kommunikatsioonioskused, 
kus hinnatakse õpilaste loodusteadusliku teksti koostamise oskust ning internetiotsingu ja allikate usaldusväärsuse 
hindamise oskust. Eristatavad neli taset on baas-, kesk-, kõrg- ja tipptase.

Loodusvaldkonna e-testi tulemusena genereeritakse õpilastele Eksamite Infosüsteemis (EIS) tagasisidelehed, kus on 
näidatud, mis taseme on õpilane iga hinnatava komponendi osas saavutanud. Lisaks on ära toodud, mida õpilane 
hetkel juba oskab ja mille õppimisele peaks ta edaspidi rohkem tähelepanu suunama. Õpetaja näeb kõigi õpilaste ja 
kogu grupi tagasisidelehti. Tasemetöö annab hea võimaluse kaardistada hetkeseisu loodusainete põhiteadmistes ja 
oskustes ning seada eesmärke õppimisel/õpetamisel ning seeläbi suunata õppimis- ja õpetamisprotsessi.

Tasemetöö on valimipõhine nii üldhariduskoolides kui ka kutseõppeasutustes, lisaks valimile saavad soovi korral 
osaleda kõik õpilased ja koolid. Testis on ka avatud vastusega küsimused, mida valimikoolides hindab Haridus- 
ja Noorteamet, vabatahtlikult osalevates koolides hindavad loodusainete õpetajad ise. Miks on hea, et õpetaja 
ise vastuseid hindab? Hindamise protsessi käigus õpib õpetaja väga palju ja saab boonusena süüvida põhjalikult 
küsimustesse. Kuna tegemist on ehk mõnevõrra harjumatute ülesannetega, siis annab see õpetajatele väärtusliku 
kogemuse, kuidas koostada ja hinnata kontekstipõhiseid uurimuslikke, probleemilahenduse ja otsusetegemise 
ülesandeid. Lisaks näeb õpetaja vahetult, milliste hinnatavate tunnuste osas on tema õpilased tugevad ja milliseid 
teadmistele baseeruvaid oskusi on neil vaja veel arendada. Nii saab õpetaja kõige otsesemat tagasisidet.

Tasemetööst anti põhjalik ülevaade 29. aprillil 2021 toimunud veebiseminaril, mille materjalid on kättesaadavad 
Harno kodulehel.
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Loeng „Võimestamine võimaldab esile tuua meie tegelikud võimed“
Katrin Aava (Tallinna Ülikool)

Kaasaegse haridusideoloogia aluseks on konkurentsivõime edendamine. Konkurents aga ei loo solidaarsust, 
moraalsust ega ka iseloomujooni, mille abil muuta praegust jätkusuutmatut eluviisi. Soome kasvatusfilosoof 
Veli Matti Värri (2018) rõhutab, et inimeses kujuneks veendumus elu väärtusest ja oma olemasolemise mõttest, 
tuleb teda tunnustada tema olemasolus. Seetõttu peaks hariduskommunikatsioonis juhinduma empaatilisusest, 
vastutusest, tunnustussuhtest, tasakaalustatud arengust ning teadlikult katkestama praegust olukorda taastootvad 
suhted. Selmet ebatäiuslikkust, haavatavust ja poolikust aktsepteerida kui inimese juurde kuuluvaid loomulikke 
tunnusjooni, on meie kultuurile omane, et tulevikku siiratakse järjest suuremad täiuslikkuse ootused. Nii tunneb 
inimene end üksiku, ebapiisavana ja väheväärtuslikuna.

Uurisime Pille Slabinaga (2019) õpetajate keelekasutust: uuringu põhjal iseloomustavad võimestamata õpetaja 
keelekasutust rohked ei-sõnumid. Vastaja toob negatiivsena esile ressursside (aja, huvi vms) puudumise. 
Võimestamata töötaja ei oma infot ega usu koostöösse, ei väljenda enda ega ühist arusaama eesmärkidest, ta ei pea 
end agentseks ehk organisatsioonis aktiivseks osalejaks.

Töötoas lähtume positiivse psühholoogia lähtekohtadest: erinevus tavapsühholoogiast on mitte probleemile 
keskendumine, vaid suunamine ja aitamine, et inimene kasutaks kõiki oma olemasolevaid ressursse ja oleks õnnelik. 
Positiivne psühholoogia põhineb positiivsel kogemusel, milleks on heaolu ja rahulolu, rõõm, optimism, lootus 
ja usk. Tähtsal kohal on isiksuse positiivsed tunnused: võime armastuseks ja kutsumuseks, julgus, suhtlusoskus, 
visadus, suuremeelsus, originaalsus, talent, tarkus. Psühholoogiline võimestatus on seotud tööalase rahuloluga, 
toetab loovust, vähendab tööstressi ja läbipõlemisohtu, suureneb enesetõhusus, pühendumus, motivatsioon, 
mõjuvõim, ekspertsus ja agentsus.

Loeng „Uued trendid loovettevõtluses“
Juko-Mart Kõlar (Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia)

Digitaliseerumine on avaldanud märkimisväärset mõju loovettevõtluse toimimisloogikale ning ärimudelitele. 
Klassikaline UNESCO väärtusahel loojad-produtsendid-levitajad-tarbijad on muutumas hägusamaks, vahendajate 
osatähtsus väheneb ning loojatel on võimalik viia looming otse lõpptarbijateni. Samal ajal on oluliselt suurenenud 
konkurents, mis Spotify näitel on viinud olukorrani, kus märkimisväärne osa õiguste omanikest ei teeni 
voogedastusteenusest nimetamisväärseid summasid1. Käesolevas ettekandes vaadatakse uusi trende loovettevõtluses 
digitaliseerumise prisma kaudu, toetudes kolmele näitele. Sam Harris on filosoof, neuroteadlane ja taskuhäälingu 
(ingl k podcast) saatejuht, kes on suutnud enda pakutava sisu2 ümber koondada suure digitaalse kogukonna ja 
kelle peamine sissetulekuallikas on vabatahtlikud annetused, mis illustreerib ühte üha enam levinud digiajastu 
ärimudelit. Saaremaalt pärit noor eesti kirjanik Siim Land kirjutab aastas vaid ühe raamatu, müüb seda Amazonis 
ja teenib enda sõnul üle 100 000 euro aastas3. Eesti räppar ja kontseptuaalne kunstnik Tommy Cash tegi hiljuti eesti 
kunstimaastikul ajalugu, müües enda NFT-kunstiteoste sarja „MUTAGEN“ 1,4 miljoni dollariga4. Non-fungible-
token (NFT) on digimaailmas uus suur trend, mis võimaldab tõendada digitaalsete varade (nt muusika, kujutav 
kunst jne) unikaalsust. See loob hulgaliselt võimalusi loovisikute jaoks, kes on juba mõnda aega otsinud toimivat 
ärimudelit, kuidas digimaailmas loominguga tulu teenida.

1 musicbusinessworldwide.com/how-many-artists-are-generating-more-than-50k-a-year-on-spotify-over-13000.
2 samharris.org.
3 aripaev.ee/uudised/2021/06/29/kuidas-kirjutada-uks-raamat-aastas-ja-sellest-ara-elada.
4 sky.ee/krobedad-summad-tommy-cashi-osalusega-kruptokunstiteos-muudi-maha-14-miljoni-dollariga.



81Reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents 10.–11. september 2021, Tallinn

„Palju toredaid mõtteid ...“

Loeng „Geoloogiline aeg ja selle määramine tsirkoonide dateerimise näitel“
Carmel Kuusk (vil! 133)

Geoloogia kui Maa teaduse eesmärk on selgitada, kuidas erinevad protsessid Maal toimivad praegu või on minevikus 
toimunud. Selles on tihti võtmetähtsusega infoks uuritavate objektide vanus. Vanimad maised kivimid, mis seni 
dateeritud, on rohkem kui 4 miljardit aastat vanad. Seega peaaegu sama vanad kui planeet ise. Sellega seoses tekib 
küsimus, kuidas on võimalik nii kauget aega täpselt määrata.

Lihtne vastus on, et ega väga täpselt ei olegi. Geoloogias eristatakse suhtelise ja absoluutse vanuse määramise 
meetodeid. Suhtelise vanuse puhul on tegemist noorem-vanem suhte määramisega kahe või enama vaadeldava 
objekti puhul. Absoluutse vanuse korral antakse numbriline vanus – mitu (miljonit) aastat tagasi proov on tekkinud.

Suhtelist vanust on lihtne määrata, kui on olemas osa muutumata kivimilisest läbilõikest, kust proovid pärinevad. 
Paljandis saab noorem-vanem suhet määrata näiteks selle järgi, mis järjekorras kivimikihid läbilõikes paiknevad. 
Võimalik on kasutada ka fossiile või jälgida muutusi kivimite keemilises koostises. Teatud juhtudel on nende põhjal 
võimalik suhteliselt täpselt hinnata ka kivimi absoluutset vanust.

Absoluutse vanuse määramiseks kasutatakse radioaktiivseid isotoope. Vastavalt sellele, milline on kivimis esineva 
radioaktiivse elemendi ja sellest lagunemise käigus tekkiva tütarelemendi omavaheline suhe, on võimalik hinnata, 
kui vana prooviga on tegemist. Isotoopsuhte mõõtmiseks kasutatakse erinevaid seadmeid vastavalt sellele, kui vana 
on uuritav proov eeldatavalt, kui täpset tulemust on vaja ja milline on olemasolev proovikogus. Enamlevinud 
meetodid on erinevad massispektromeetrid. Vanemate proovide puhul kasutatakse uraan-plii lagunemisrea 
elementide omavahelist suhet. Nooremate proovide dateerimiseks sobivad radioaktiivse süsiniku lagunemisread.

Maa geoloogilises ajaloos on toimunud mõningad suured keskkonnamuutused – näiteks Suur Hapnikusündmus, 
mille käigus tekkis Maa atmosfääri esmakordselt arvestatav kogus vaba hapnikku. Selliste keskkonnamuutustega 
kaasneb alati ka kivimite keemilise koostise muutumine. Suure Hapnikusündmuse puhul tähendas see kivimit 
moodustavate keemiliste ühendite oksüdeerumist. Kui erinevates läbilõigetes kogu Maal esineb redutseeritud ja 
oksüdeeritud kivimite piir ligikaudu sama vanades kivimites, siis võib eeldada, et tegemist oli globaalse sündmusega 
ehk see toimus kogu Maal ligikaudu samal ajal. Suur Hapnikusündmus toimus rohkem kui kaks miljardit aastat 
tagasi. Pidevalt toimuvate geoloogiliste protsesside tõttu on keeruline leida nii vanasid läbilõikeid, mis oleksid 
tekkinud geograafiliselt erinevates asukohtades ja tänaseni ka hästi säilinud. Hetkel on uurimise all kaks läbilõiget 
– Onega settebassein Karjalas ja Franceville’i settebassein Gabonis. Oma lõputöös dateerisin Franceville’i 
basseini kivimeid just eesmärgiga teada saada, kas sealsed vulkaanilise tuha kihid on tekkinud samaaegselt Suure 
Hapnikusündmusega. Saadud usaldusväärse andmestiku põhjal võib arvata, et see nii oli, ja edasiste uurimuste 
käigus saab neid võrrelda Onega basseini kivimitega, et selgitada, kas mõlemas basseinis on samaaegseid märke vaba 
hapniku ilmumisest atmosfääri.
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Haridusprogrammides toimuvate tegevuste jaoks valmistatud esemed, riided ja viikingitelgid.

Loeng „Näituse „Viikingid enne viikingeid“ haridusprogrammid Saaremaa 
Muuseumi ja Tartu Ülikooli koostöös“
Jürje Koert (Saaremaa Muuseum), Marge Konsa (Tartu Ülikool)

Tänavu mais avati Saaremaa Muuseumis näitus „Viikingid enne viikingeid“, mis on pühendatud 8. sajandist pärit 
Salme laevmatustele. Need kaks kümmekond aastat tagasi Salme koolimaja lähedal maapõuest avastatud matuselaeva 
on rahvusvahelise tähtsusega leiud, mis muutsid ajalugu. Salme on vanim viikingite väesalga matmispaik maailmas 
ning ainus teadaolev viikingite ühismatus laevas. Tänu Salme leidudele mõistame varasemast paremini seda, kes 
viikingid olid – millist päritolu mehed ühte sõjasalka kuulusid, milliste laevadega mereretkel käidi, mida varustusena 
kaasa võeti, kuidas sõditi ja võõrsil sõjaretkel olles oma hukkunuid maeti.

Näitusel on eksponeeritud ligi 150 laevadest pärit originaaleset, mis koos multimeedia ja interaktiivsete lahendustega 
aitavad heita pilku viikingisõdalaste ellu. Näitust täiendavad rekonstruktsioonid, mis kujutavad viikingitega kaasas 
olnud ornamentidega kaunistatud ja kullatud relvi nende algses hiilguses, ning videod, mis näitavad, kuidas 
tarbeesemeid kasutati. Haridusprogrammide jaoks valmistati mitmest esemest koopiad, mida lapsed saavad katsuda 
ja kasutada. Spetsiaalselt näituse tarbeks valmistati Salme suuremast laevast 1 : 10 makett ja animatsioon Salme 
lahingust. Viikingilaevaks kohandatud sõudetrenažööril saab igaüks jõudu proovida läbi Salme väina aerutamisel.

Salme leidude uurimistulemuste põhjal ning näituse sisule toetudes valmisid erinevatele eagruppidele mõeldud 
haridusprogrammid. Programmides on kesksel kohal nelja venna lugu, kes oma kuninga kaaslastena viikingiretkele 
suundusid. Arutletakse selle üle, kes olid need mehed ning miks nad võisid pika merereisi ette võtta, millised olid 
nende uskumused ning kuidas nad veetsid aega puhkehetkedel. Lisaks jagatakse teadmisi Salme laevade leidmisloost 
ning arheoloogide töö eripäradest ning olulisusest. Teemade valik ja nende käsitlemine toimub vastavalt grupi 
vanusele ja eripärale. Kõige noorematega keskendutakse süvenenumalt pigem rahulikele teemadele nagu viikingite 
eluolu ja uskumused. Samuti jääb aega põnevatele tegevustele näitusel ning tegeluste ruumis, kus saab kehastuda 
viikingiks, arheoloogiks või viikingiaegseks meistrimeheks. Vanemate vanuseastmetega käsitletakse põhjalikumalt 
ka keerulisemaid ja raskemaid teemasid, nagu näiteks lahing, vigastused, matmiskombed, teaduslikud uuringud. 
Eesmärk on panna noored kaasa mõtlema ning teema üle arutlema.

Programmidega kaasnevad tegevused, mis panevad proovile osalejate koostööoskuse, kannatlikkuse ja osavuse.
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Nurgake näitusest „Viikingid enne viikingeid“.

Projektsioonilaud näitusel „Viikingid enne viikingeid“. Laual on kujutatud ühte Salme II laeva maetud viikingit.
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Loeng „Klassijuhataja eneseanalüüsimudel: mänguliselt klassijuhataja rollist“
Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikool eetikakeskus)

Klassijuhataja võiks oma klassile olla eelkõige mentor ja väärtuskasvataja, ent selle tähtsa rolli täitmiseks vajab ta 
kaasõpetajate, tugitöötajate ja kooli juhtkonna arusaamist ja tuge.

Tartu Ülikooli eetikakeskust kannustas klassijuhataja eneseanalüüsimudelit looma 2020. aastal ilmunud 
„Klassijuhataja käsiraamat. Väärtuskasvatuse teejuht õpetajale ja koolijuhile“ (TÜ eetikakeskus, 2020). Käsiraamat 
sisaldas endas nii praktilisi nõuandeid kui ka teoreetilisi arutelusid klassijuhataja töö edendamiseks ja toetamiseks. 
Teadlaste ja praktikute ühistöös sündinud raamat mõtestas klassijuhataja mitmesuguseid rolle ja tema ees seisvaid 
väärtusvalikuid.

Paralleelselt raamatu ilmumisega kuulutas Tallinna Haridusamet 2020/2021. õppeaasta klassijuhataja teema-
aastaks. Teema-aastaga taheti pöörata enam tähelepanu klassijuhataja ametile ja klassijuhatajate rolli väärtustamisele 
iga õpilase arengu toetajana. Tallinna Haridusameti üleskutse liituda hea tahte lepinguga, milles koolid lubasid 
klassijuhataja teema-aasta eesmärgid fookusesse seada, allkirjastas 48 kooli.

Klassijuhataja teema-aastal mõtestati läbivalt klassijuhataja tänast ja homset rolli. Tartu Ülikooli eetikakeskuselt, kes 
kaasati teema-aastal ühena paljudest partneritest, paluti abi ambitsioonika plaani elluviimiseks: luua klassijuhataja 
eneseanalüüsimudel, millest oleks kasu nii klassijuhatajal endil kui ka kooliperel tervikuna.

Mudeli loomise protsess oli mitmeosaline. Esimese sammuna kutsuti hea tahte lepinguga liitunud koole 
vabatahtlikult esitama oma kooli klassijuhataja rolli puudutavaid dokumente (nt ametijuhendeid, kokkuleppeid, 
koostöölepinguid vms), et kaardistada hetkeolukord klassijuhataja tööülesannetest ja laiemalt rolliootustest. 
Ametijuhendite analüüsist lähtuvalt koorus välja üldpilt tänastest ootustest klassijuhataja tööle, aga ka laiemalt see, 
mil moel on klassijuhatajatele delegeeritud rollid või ülesanded vastuolus või kooskõlas tulevikuvaatega (nt Tallinna 
Haridusstrateegia 2020-2030, Tartu ja Tegus Eesti 2035). Ametijuhendite ülevaade oli sisendiks süvendatud 
kaardistusele koolides, kus tegutsesid klassijuhatajate nõukoja koosseisu kuulunud meisterklassijuhatajad. 
Klassijuhatajate nõukoja liikmete toel uuriti, milline on klassijuhatajate igapäevatöö, aga ka milline oleks ideaal 
(ja kaasnevalt – mis ideaali püüdmisest vajaka jääb). Pika töö tulemusel sündis 2021. aasta aprillis klassijuhataja 
eneseanalüüsimudel, mille testimise ja tagasisidestamisega tegeletakse kuni 2021. oktoobrini. Mudel tehakse kõigile 
Eesti klassijuhatajatele ja kooliperedele kättesaadavaks 2021. aasta hilissügisel.

Mudel on eeskätt eneseanalüüsi vahend kõigile Eesti klassijuhatajatele oma rolli mõtestamiseks. Laiemalt on see 
ka kommunikatsioonivahend terve koolipere ja klassijuhatajate vaheliste suhete ja kokkulepete mõtestamiseks. 
Mudelit saab kasutada näiteks ka arengu- või koostöövestluste läbiviimiseks juhtkonna ja klassijuhatajate vahel, 
alustava klassijuhataja esimese tööaasta toetamiseks, tugitöötajate, aineõpetajate ja klassijuhatajate vaheliste ootuste 
kooskõlastamiseks või ühiste tööpõhimõtete loomiseks. Mudel on mängustatud ja sisaldab erinevaid mängulisi 
elemente – näiteks rollikaarte, stsenaariume, küsimuste kompassi jpm – millele toetudes saab klassijuhataja enese 
rolli vaadelda ja kaaslastega klassijuhataja rolli üle arutleda. Ehk, klassijuhataja kui väärtuskasvatuse võtmeisiku 
tähtsat rolli saab mõtestada mänguliselt ja pingevabalt üksi või mitmekesi.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse klassijuhataja eneseanalüüsimudel on sündinud Tallinna Haridusameti klassijuhataja 
teema-aasta raames. Lisaks Haridusametile tänab eetikakeskuse meeskond ka klassijuhatajate nõukoja liikmeid ning 
kooliperesid üle Eesti, kes on mudeli testimisse ja tagasisidestamisse panustanud.
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Loeng „Karjäär teaduses“
Jon Karl Jürgenstein (Interchemie Werken De Adelaar)

Õppides loodusteadusi, avaneb õpilasel lai karjäärivalik. Ülikoolides pakutakse hulganisti huvitavaid kursuseid. 
Saab õppida nii üldist ja laialdast bioloogiat kui ka väga spetsiifilisi bioloogia alla kuuluvaid aineid, nagu näiteks 
geenitehnoloogia või bioinformaatika. Pärast ülikooli lähevad paljud teadushuvilised laboritööle, lisaks sellele on 
muuhulgas ka võimalik töötada näiteks teaduskommunikatsioonis, bioinformaatikuna, välitöid tehes või õpetajana.

Mina õppisin biotehnoloogiat, mis uurib, kuidas rakendada elusorganisme ja nende saadusi. Kõige varasem näide on 
pärmseene kasutamine kääritamiseks, et toota näiteks leiba või õlut. Keerulisemad näited on kultuurviljade aretamine, 
et need tuleksid toime muutuva kliima ja raskemate keskkonnatingimustega, ja bakterite geenmuundamine, et 
toota ravimeid.

Suundudes laboritööle, on põhiliselt valik kahe suuna vahel – akadeemiline või tööstuslik. Akadeemiline suund 
laiendab inimkonna teadmiste piire, uuritakse, kuidas asjad toimivad ja mis on üleüldse võimalik. Neid teadmisi 
võib olla võimalik rakendada tööstuslikult, tootmiseks või teenuse pakkumiseks. Valides akadeemilise suuna, on 
teadlasel küllaltki palju vabadust, millises projektis osaleda, milliseid katseid teha või tehnikaid kasutada. Enne 
laborikatseid on vaja palju lugeda ja uurida, mis on eelnevalt teada teaduslikul ühiskonnal ning mida veel ei teata. 
Töös saadud teadmised avaldatakse uurimistöödena. Tihti ainult kõige põnevamad ja paremini ettekantud projektid 
saavad seda. Väheste ressurssidega on teadlased üsnagi piiratud või peavad ise rahastama oma tööd. Akadeemilistel 
teadlastel on ka nende reputatsioon tähtsal kohal, mida tuntumad nad on ja mida rohkem nende uurimistöid 
loetakse ning tsiteeritakse, seda lihtsam on rahastust saada ja oma artikleid veelgi tuntumatesse ajakirjadesse saada. 
Sealt tuleneb ka surve regulaarselt uurimistöid välja anda, et nende nimedel oleks kaalu.

Suundudes tööstusesse, on teadlasel vähem valikuvabadust. Firmad dikteerivad, mis katseid ja töid on vaja teha. See-
eest on suurtel firmadel palju ressursse ja on võimalik laboris palju rohkem ära teha, samuti on palgad kõrgemad. 
Töötades näiteks mõne farmaatsiafirma jaoks, on enamike teadlaste töö väga rutiinne, tehaksegi iga päev samu 
asju, kuid tasustatakse see-eest väga hästi. Samas sellest tööst võib reaalset abi saada rohkem inimesi. Akadeemilised 
uuringud on tihti väga teoreetilised ja laovad ainult vundamenti edasistele uurimistöödele. Oma eelmisel tööl 
töötasin histoloogia laborandina, kus ma igapäevaselt töötlesin sadu kudede proove patsientidelt. Iga nädal oligi 
ainult neli erinevat tehnikat, mida kordasin, olgugi et see oli monotoonne, siis iga proovi uurimine võis patsiendile 
anda vastuse, kas tal võib olla näiteks vähk või mõni muu haigus, tänu millele võis nende elu saada päästetud.

Kokkuvõtteks on tudengil oluline mõelda, mis teda motiveerib, esiteks mis eriala, ja siis, kas ta soovib pigem 
põnevat ja vahelduvat tööd, kõrgemat palka või tööd, mis tõstaks teiste heaolu või isegi päästaks elusid.
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Loeng „Tartu Ülikooli teaduskool pakub tuge õpetajale andekate õpilaste 
arendamisel“
Ana Valdmann, Liis Vahe, Jonas Erik Laane (Tartu Ülikooli teaduskool)

Tartu Ülikooli teaduskool (teaduskool) on üle 50 aasta seisnud andekate noorte arengu eest, pakkudes neile 
võimetekohaseid võimalusi. Peame väga oluliseks õpetajate abistamist andekate õpilaste märkamisel ja toetamisel 
ning igapäevase õppetöö korraldamisel. Olles aastakümneid haridusmaastikul tegutsenud, teame, kui keeruline see 
olla võib – õpilasi on palju, neil on erinevad huvid, õpistiilid ja teadmiste tasemed.

Oma tegevuste kaudu püüame kergendada õpetajate tööd andeka õpilase vajadustega arvestamisel. Tihti on raske 
märgata, mida on õpilasel vaja enda andekuse avastamiseks ja selle rakendamiseks, kuna see võib väljenduda 
erinevalt. Koolipingis sooritatud head tulemused ei pruugi tähendada juurde õppimise soovi ja halvemad tulemused 
võivad peegeldada hoopis loova mõtlemisega andeka õpilase toimetulekut tavapärast lahenduskäiku nõudvate 
ülesannetega.

Harjutamine teeb meistriks

Õpilasteni jõudmisel ja õppetöö mitmekesistamisel on üheks lahenduseks teaduskooli viktoriinid. Nendes leiduvad 
huvitavad ülesanded aitavad õpilasel kinnistada juba omandatud teadmisi ja märgata seda, mida on võimalik 
veel juurde õppida. Saadud tulemusi on võimalik omavahel võrrelda, mistõttu on viktoriinidel oluline roll ka 
võistlushimulises õpilases lemmikvaldkonna vastu lisahuvi tekitamisel.

Teadmised on võimalik proovile panna mitme erineva teadusvaldkonna võistlustel. Matemaatikud saavad 
omavahel mõõtu võtta Känguru ja Jänku-Juta ülesandeid lahendades, IT-huvilised informaatikaviktoriinil Kobras, 
bioloogiahuvilised Valge bioloogia viktoriinil – valikuid on palju.

Valdavalt toimuvad veebivõistlused Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinikeskkonnas viktoriinid.e-oppekeskus.
ee. Lisaks võistlemisele saab viktoriinikeskkonnas pingevabalt harjutada ja uuteks mõõduvõtmisteks valmistuda. 
Harjutusväljakule on koondatud mitmete varasemalt toimunud võistluste ja viktoriinide ülesanded ja nende 
vastused. Tulevikus loodame huvilistele lahendamiseks pakkuda ka olümpiaadiülesandeid.

Süvateadmised e-kursustelt

Teadmisi ühe või teise ainevaldkonna vastu aitavad süvendada põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele mõeldud 
e-kursused, mida 2021/2022. õppeaastal on üle 50. Ligi 40 neist on loodus- ja täppisteaduste valdkonnast. 
Moodle’is toimuvad kursused loovad võimaluse õppetööst osa saada igas Eestimaa nurgas. Õppida saab mugavalt 
endale sobival ajal ja kohas, mõistagi tähtaegade piires.

Kursustel osalemine arendab õpilaste ajaplaneerimise oskust ja annab iseseisva õppimise kogemuse. Lisaks 
süvateadmiste pakkumisele avardavad kursused ka silmaringi, tutvustavad Tartu Ülikooli erialasid ja on abiks 
olümpiaadideks valmistumisel. Mitmeid teaduskooli kursusi arvestatakse gümnaasiumiastmes valikainetena. 
Samuti annavad osad kursused lisapunkte Tartu Ülikooli kandideerimisel.

Kursuste ja viktoriinidega saab tutvuda e-oppekeskus.ee lehel. Ootame õpetajaid ja õpilasi nii neist kui ka teistest 
teaduskooli tegevustest osa võtma. Rohkem infot leiab teaduskool.ut.ee.
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Loeng „Õpilaste uskumused matemaatikast, selle õppimisest ja õpetamisest 
gümnaasiumiastme lõpus“
Kelly Paabut (Pirita Majandusgümnaasium)

Matemaatika on õppeaine, mille suhtes erinevad hoiakud ja uskumused mõjutavad nii õpihimu, saavutusi kui ka 
edasi õppimise soovi ning karjäärivalikuid. Samas uskumusi mõjutavad nii õpilase psühholoogilised vajadused, 
soovid ja eesmärgid, matemaatikaõpe ise ja õpilast ümbritsev keskkond. Õpetajatel on väga suur osa õpilaste 
matemaatikaalaste uskumuste kujunemisel. Mida paremini mõistetakse õpilaste uskumusi, seda tõenäolisemalt on 
õpetajad valmis oma õpilasi paremini mõistma ja juhendama.

Käesoleva aasta kevadel kaitstud Kelly Paabuti magistritöö „Õpilaste uskumused matemaatikast, selle õppimisest ja 
õpetamisest“ eesmärgiks oli uurida abiturientide uskumusi matemaatikast, selle õppimisest ja õpetamisest. Lisaks 
võrreldi laia ja kitsa matemaatika õpilaste uskumusi, sest antud ainekavadega on varasemalt, 2018. aastal, uuritud 
vaid seda, kas matemaatika kohustusliku osa õppe korraldamine gümnaasiumis on õigustatud, tehes seda kahe eraldi 
ainekava alusel (gümnaasiumi matemaatika ainekava rakendumise uuring). Välja toodi ka soolised erinevused.

Magistritöö raames läbiviidud uuringus selgus, et abituriendid peavad matemaatikat tähtsaks, kusjuures matemaatikat 
peetakse vajalikuks, et õppida edasi soovitud eriala. Õpilaste üldine uskumus matemaatikast on pigem protsessile 
suunatud, kuid sellegipoolest tähtsustatakse palju reeglite tundmist ning usutakse, et ülesannete rohke lahendamine 
toob edu. Õpilased on üldjuhul juurdekasvuusku ehk usuvad, et võimed on arendatavad – tuleb olla vaid töökas ja 
pingutada. Huvi matemaatika vastu on aga madalam, kui varasemad samateemalised uuringud väidavad.

Laia matemaatika õpilased suhtuvad üldiselt matemaatikaõppimisse positiivsemalt, pidades matemaatikat 
huvitavamaks ning üheks õppeaineks, mis neile enim meeldib. Kitsa matemaatika õpilased usuvad rohkem, et 
edukus on seotud kaasasündinud võimetega, samal ajal kui laia matemaatika õpilased seostavad edukust pingutuse 
ja töökusega. Eelnevast tulenevalt võib öelda, et kitsas matemaatikas on ainekava afektiivsed eesmärgid jäänud 
saavutamata ning kitsa matemaatika õpilased on rohkem jäävususku. Kitsa matemaatika õpilaste negatiivsed vaated 
võivad olla põhjuseks, miks nende saavutustase riigieksamitel on madalam ning mõjutatud on kindlasti ka nende 
motivatsioon matemaatika tundides, sest võib arvata, et kitsa matemaatika valivad üldjuhul matemaatikast vähem 
huvitatud õpilased.

Naised usuvad rohkem matemaatilise võimekuse kasvu õppimise käigus ning näevad seoseid matemaatika ja 
teiste ainete õppimise vahel. Samas mehed tähtsustavad vastuse kiiret leidmist, kusjuures õiget vastust peetakse 
lahenduskäigust olulisemaks. Mehed seostasid läbikukkumist ebaõnnestumisega, mitte oskuste ja teadmiste 
puudumisega. Antud uskumused võivad olla põhjuseks sellele, miks viimaste aastate jooksul on just naised olnud 
nii kitsa kui ka laia matemaatika eksamitel edukamad.

Tuleb leida viise, kuidas õpilaste enesekindlust tõsta ning pöörata rohkem tähelepanu ka ainekavas välja toodud 
afektiivsete eesmärkide saavutamisele. On oluline, et õpilasi suunatakse väärtustama rohkem õppeprotsessi kui 
valemite päheõppimist ning õige vastuse leidmist.



Reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents 10.–11. september 2021, Tallinn88

„Palju toredaid mõtteid ...“

Loeng „Noorte arusaam ja ootused seksuaalharidusest“
Katriin Kütt-Oad (Eesti Tervisemuuseum)

Seksuaalsus on inimeseks olemises lahutamatu osa ning omab ühiskonnas süsteemide, institutsioonide ja 
käitumisnormide loomise kaudu tuntavat võimu. Tasakaalukaks indiviidi ja kogukonna arenguks on oluline 
terviklikku käsitlust pakkuv sellekohane haridus (nii formaalses kui ka informaalses suunas), mille aluseks on 
Maailma Terviseorganisatsiooni holistiline seksuaalharidus, mis vastandub traditsioonilisemale, ainiti riskidele 
keskendunud käsitlusele.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) (2015) seksuaalhariduse standard kirjeldab seksuaalsust kui mitmekülgset 
positiivset potentsiaali, mis toob inimese ellu naudingu ja rahulolu. WHO lähenemise eesmärgiks on toetada 
alaealisi nende erinevatel arenguastmetel, määramaks oma seksuaalsust ja suhteid. Võimestamine ja võimestumine 
(empowerment), kus esimene kirjeldab sotsiaalset protsessi, mille käigus mõjutatakse subjekte viisil, mis toob endaga 
positiivsed muutused ning suureneb kontroll elu üle, ja teine enesearengulisele teisenemisele, kus refleksiooni abil 
leitakse motivatsioon ja ressurss, muutmaks otsustus- ning käitumismustreid või hoiakuid, mis toob positiivsed 
muutused, on kasulik mõistepaar sotsiaalkaitselises uuringus. Ükskõik, kui ebapädev subjekt oma vajadustes ja 
toimimises ka mingil ajahetkel ei tunduks, vajab ta toetust, et saavutada oma olukorra üle teatav kontroll, et paraneks 
hakkama saamise võimekus. See aspekt on eriliselt kõnekas, põimudes holistilise seksuaalhariduse kontseptsiooniga, 
osutades noortele kui võimekatele subjektidele.

Varasemate Eestis tehtud peamiselt kvantitatiivsete uuringute läbivaks punaseks jooneks on osutus, et seksuaalhariduse 
tase on praeguseni ebaühtlane ning õpetajate ettevalmistus erialaselt tihti puudulik. Seetõttu ei ole sotsiaalses sfääris 
seksuaalhariduse kasutegur ühtmoodi tajutav või isegi kättesaadav. Märgatav on fookus, mis keskendub enam 
riskikäitumise ennetamisele ja selle mõõtmisele, jättes nii kõrvale holistilise seksuaalhariduse printsiibid, mille 
eesmärgiks on võimestada inimest tervikuna. Minimeeritud või teravdatud suunitlusega seksuaalharidus ei jõua 
sõnumeid tasakaalustada ning haarata kõiki sihtgruppe.

Ettekanne tutvustab noorte seksuaalharidusliku sisu mõistmist ja nende ootusi seksuaalharidusele. Keskendutakse 
järgnevatele küsimustele: kuidas noorte refleksioonis suhestub riskikäitumise ennetamisele suunatud lähenemine 
holistilise käsitlusega; kuidas seksuaalharidus toetab noorte elukogemust ja haakub sellega; millised katkestused 
esinevad noorte seksuaaltervise narratiivis; mida nähakse katkestuste põhjustena (ehk seksuaalhariduse saamist 
takistavate teguritena). Tutvustatakse ka Tervisemuuseumi praktikat seksuaalhariduse tundide osas. Praegune pakett 
proovib kasvatada muuseumikülastajat, kes tuleb sama teemaga tegelema, aga süvendatult. Samuti on kohati võetud 
ära jõupositsioon tunni läbiviijailt, hoiaku asemel – mina tean, mis teile hea/vaja – esitab talle hoopis väljakutse – 
kuidas improviseerida iga kord nii, et kohaletulnutel oleks maksimaalne kasu külastusest. Väljakutsest hoolimata on 
võit olnud suur, sest kontakt, mis laste ja noortega saadakse, on vahetu ning annab uskumatult palju tagasi.
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Loeng „Heaolu ja motivatsiooni miiniväljad uuemate uuringute valguses“
Einar Rull (Haridus- ja Noorteamet)

Sisemise ja välise motivatsiooni paremaks ohjamiseks võiksime arvestada õpilase välistele ja sisemistele ootuste 
vastamise tüübiga (Gretchen Rubin, „Four Tendencies“).

Kindlameelseid õpilasi huvitavad väga teiste inimeste ootused nende suhtes. Ka neil endal on nii enese kui teiste 
suhtes selged ootused. Nad mõtlevad enne lubamist ja see kaitseb neid läbipõlemise ja emotsionaalse plahvatamise 
eest, sest hoiab ära väliste ootuste kuhjumist. Kindlameelsed armastavad püsida jäigalt rutiinis, kohanevad aeglaselt 
muutustega, sest ei taha juba otsustatut muuta. Neile pole vaja seada karme tähtaegasid ega aruandluskohustust. 
Koroona ajal saavad nad enesejuhtimisega suurepäraselt hakkama. Kindlameelseid inimesi on USA-s 2016. aastal 
Aperio Insights küsitlusfirma poolt läbi viidud uuringu järgi 19% rahvastikust.

Küsijad on selgete sisemiste ootustega, kuid tõrksad uute väliste ootuste väljailmumisel ja esitavad kõigepealt küsimusi. 
On see asi üldse vajalik? Küsimisega muudetakse teiste ootused oma sisemisteks ootusteks või distantseerutakse. 
Seejuures ei sobi juhuslik, ebatõhus, näiv, ebaratsionaalne. Küsijale mõjuvad vähe põhjendused „Sellepärast, et ma 
ütlesin nii!“ või et „Me oleme alati nii teinud!“ Peab olema valmis küsimustele sisuliselt vastama. Küsijad aitavad 
klassiarutelusid elavdada. Küsijatel õpilastel on koolis raske, sest õpetajad ootavad, et laps täidaks käsku, mitte aga 
ei päriks. Küsijad on valmis kõike tegema, kui see on neile veenvalt ära seletatud. Küsijaid on rahvastikust 24%.

Kuuletujad järgivad hoolega väliseid ootusi ning enamasti ei jõuagi oma sisemiste ootusteni. On sõbralikud, kindlad 
sõnapidajad ja tähtaegadest kinnipidajad. Nad on produktiivsed konkreetsete väliste ootuste maailmas ja teistega 
koos tegutsedes. Kuuletujad jätavad asju viimasele hetkele. Nad pingutavad tihti üle oma vanematele meelehea 
valmistamisega ja neid tuleks siis kaitsta, sest nad on harjunud kõigele „jah“ ütlema. Neile tuleb õpetada piire 
seadma ning heade harjumuste püsimiseks väliseid mõjutajaid leidma. Kuuletujaid on 41% rahvastikust.

Mässajad kaitsevad vabadust teha seda, mida hetkel heaks arvavad. Selleks nad üritavad ignoreerida kõiki väljastpoolt 
tulevaid ootusi. Nad ei sea endale ka sisemisi ootusi, sest needki piiraksid vabadust. Nende käsutamisega peab õpetaja 
olema ettevaatlik, sest siis nad pigem ei tee. Ka tähtaegade seadmine võib tõrksust lisada. Mässajatega toimetulekuks 
tuleks kõigepealt informeerida, mis toimub; siis tutvustada olemasolevaid valikuid, valimise tagajärgi ja selle 
järel teha ettepanek valida. Võib meenutada nende erakordset tublidust varasemate valikute tegemisel. Mässajad 
kuuletuvad, kui ideed on esitatud nende oma ideedena. Mässumeelsus ei ole neil mööduv periood, vaid sellised nad 
ongi. Mässajaid on õnneks vähe, umbes 17%.

Edasi heaolust Ameerikas. Mida turvalisemaks muutub elu, seda paanilisemalt suhtume alles jäänud riskidesse ja 
rahulolematus kasvab (Jonathan Haidt, „The Coddling of American Mind“). Näiteks lapsed ei saa omapäi väljas 
mängida. Kuid see mõjub nende arengule. Muster on alati sama: toimub olukorra ülekatastrofeerimine, negatiivse 
välja sõelumine ja selle üldistamine. Kuid need on ju ärevushäire tunnused. Kas me kasvatame noored haigeks? 
Buddha ütleb: „Valmista last ette teekonnaks, mitte teekonda lapsele.“ Kas ebameeldivate teekondade hulka 
kuuluvad ka sellised ebameeldivused nagu numbrilised hinded ja eksamid, mis põhjustavad ärevust ja takistavad 
üha enam õppimist?
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Loeng „Algoritm kui loominguline tööriist“
Siim Tuksam (Eesti Kunstiakadeemia)

Mis vahe on pintslil ja algoritmil? Esimene kõlab ilmselt palju primitiivsemalt. Algoritm on käskluste, valemite ja 
reeglite kogum, mille järgi arvuti toimetab. Pintsel on aga harjastega pulk, millega värvi laiali ajada. Kui tahaksime 
aga pintslit kui tööriista digitaliseerida, peaksime võimalikult täpselt üritama mõista, millised pintsli ja värvi 
omadused mõjutavad pintslilöögi tulemust. Peaksime võtma appi erinevaid füüsikalisi valemeid, et kirjeldada 
pintsli karvu, tsentrifugaaljõude ja värvi viskoossust. Ühesõnaga peaksime looma keerulistest valemitest koosneva 
komplekssüsteemi digitaalse mudeli. Kuid siin tekib küsimus, kas mudel peab ja saab täiuslikult peegeldada reaalsust. 
Mudeli eesmärk on produktiivselt kirjeldada reaalsuse uuritavaid aspekte – kujutada, simuleerida, mitte olla sama. 
Pintslilöögi ligilähedaseks simuleerimiseks piisab sellest, kui matemaatiliselt kirjeldada, mis juhtub pikslitega, kui 
nendel kursoriga vajutada. Aga miks on oluline seda mõista?

Arhitektuuripraksis PART projektides on tihti suur roll generatiivsetel algoritmidel – käskluste kogumitel, mis 
kirjeldavad protsessi, mitte soovitud tulemust. Kõige esimene PARTi arhitektuurivõistluse võiduprojekt Soorebane 
(Eesti esimene kõrgepingeliini disainmast) põhineb konstruktiivsel optimeerimisel. Lihtne, neljast sirgest koosnev 
diagramm võimaldab pea reaalajas hinnata selle konstruktiivset toimimist. Rebast animeerides (sirgete omavahelisi 
ühenduspunkte muutes) saab teada, milline poos on efektiivseim. Niisamuti saab mudelist tuletada vajaminevad 
ristlõiked. Oma iseloomuliku väljanägemise saab Soorebane aga sujuvatest üleminekutest harude vahel, mille 
mudeldamisel tulid kasuks Bézier’ kurvid, mida Pierre Bézier 1960. aastatel Renault’ autode joonestamiseks kasutas.

Kergliiklussõlm Sindlinahk põhineb samuti sujuval arvutuslikul geomeetrial, saab oma nime aga värvilistest 
sindlitest, millega objekti seinad kaetud on. Nelja värvi klinker-telliste abil sujuvate värviüleminekute loomisel 
tuleb appi tõenäosus. Arhitekt mitte ei määra iga tellise tooni, vaid vastavalt asukohale on tellistel erinev tõenäosus 
olla mingit tooni – tunneli keskel soojades toonides tellised ja tunnelist väljas heledamad, hallikad toonid – ei teki 
järske piire, vaid säbruline üleminek.

Lisaks sellele, et digivahendid projekteerimise lihtsamaks muudavad, võiks aga lihtsamaks minna ju ka ehitamine. 
Mida vähem on erinevaid elemente ja ühendamise viise, seda lihtsam on neid toota ja kokku panna. Arvutuslik 
kombinatoorika lubab vähese vaevaga näha, mis juhtub konstruktsiooniga, kui muuta elementide geomeetriat 
või ühendamise viisi. 1968. aastal töötas Astrid Lindenmeyer välja L-süsteemi, mis võimaldab lihtsate valemite 
abil mudeldada bioloogilist kasvu. Lähtudes ehitusmaterjalide ja tootmise võimalustest, saame sarnaseid süsteeme 
kasutada majade kasvatamiseks näiteks tehastoodetud puitpaneelidest.

Erinevaid algoritme ja numbrilisi väärtusi kombineerides saame luua keerukaid seoste süsteeme, mille 
manipuleerimine on samas ülimalt lihtne. Selline süstemaatiline ja loogiline lähenemine loomingule ei tule aga 
kasuks mitte ainult digitaalses maailmas, vaid on laiemalt rakendatav. Seda eriti sellises valdkonnas nagu ehitus, kus 
loomingu teostamiseks tuleb seda teistele eriti täpselt ja selgelt kirjeldada.
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Loeng „Kuidas teha millestki midagi? TBD-Biodiscovery“
Andrus Tasa (TBD-Biodiscovery OÜ)

Kuidas teha millestki midagi? Sa pead tahtma teha millestki midagi. Sa pead oskama teha millestki midagi. See 
midagi peab olema kellelegi vajalik.

Lühidalt, selline ongi alustava ettevõtte kontseptsioon ja edu mudel.

TBD-Biodiscovery OÜ on 15 aastat tagasi asutatud Eesti ettevõte. Ettevõte arendab ja toodab ravimite toimeaineid 
ning teisi peenkeemia tooteid. Ettevõtte klientideks on ravimitööstuse ettevõtted üle maailma. Ettevõtte 
kvaliteedisüsteemid ja neile vastav tegevus vastavad ravimitööstuse kõrgemaile standarditele. Ettevõttes töötab täna 
ligi seitsekümmend töötajat, kellest ligi kahekümnel on doktorikraad.

TBD-Biodiscovery-ga alustasime päris algusest. Alguses oli mõte. Siis kogusime kokku tegijad. Ja siis hakkasime 
pihta. Kohe alguses koos klientidega. Alustasime tööga, kus klient tellis meie käest konkreetse aine või aine tegemise 
tehnoloogia väljatöötamise.

Aine tehnoloogia tegemiseks otsitakse materjali kirjandusest. Enamike ainete kohta ei ole kirjanduses otseselt 
kirjas, mida teha, küll aga saab kasutada analoogilisi ühendeid ja nendest on võimalik sünteesirada tuletada. Edasi 
katsetatakse seda rada laboris väikeses skaalas. Siis katsetatakse suuremas ja siis veelgi suuremas skaalas, sõltuvalt 
aine kliendi poolt soovitavast lõppkogusest. Paralleelselt sünteesikeemikutega töötavad analüüsikeemikud aine 
määramise tehnoloogiaga. Ka aine määramine peab olema korratavalt täpne. Ainete sünteesil tuleb arvestada 
kindlasti tulevasi tootmise nõudeid. Kõiki lahusteid ei sobi kasutada (mõni on toksiline, mõni liiga plahvatav). 
Arvestada tuleb kasutatavate komponentide hindu. Teinekord on oluline võtta arvesse juba olemasolevaid patente 
ja neid vältida, ehk leida erinev lähenemistee.

See on huvitav ja põnev tegevus. Eriti hea on teada, et see, mida sa teed, on vajalik inimeste või loomade tervise 
parandamiseks.

TBD-Biodiscovery arendab ja toodab ravimite toimeaineid, mis on geneerikud või täiesti uued ained, mis lähevad 
kliinilistesse katsetustesse. Viimaseid on ettevõte oma klientidele teinud seni kaheksa. Hetkel on esimesed neist 
kliiniliste uuringute teises faasis ja paar väikeettevõtet noteeritud oma toodete tõttu USA börsil.

Täna on TBD-Biodiscovery jälle uue arenguhüppe lävel. Planeerime rajada uut arendus-tootmiskompleksi Tartu 
lähiümbrusesse. Uues kompleksis suureneb meie tootmisvõimekus ning ettevõte saab paremini täita klientide soove.

Kogu tegevuse aja oleme teadnud, et me teeme vajalikku asja. Tervis on tegevuseks ja heaoluks väga oluline. Seda 
tajume me hästi, kui oleme haiged. Tehnoloogia ja meditsiin on meid palju aidanud. Me oleme palju elujõulisemad 
ja tervemad kui meie esivanemad sada aastat tagasi. Meil on hea meel, et saame selles üldises progressis osaleda.

On veel üks aspekt, mille üle oleme uhked. Me oleme teinud suure panuse Eesti farmaatsiatööstuse arendusse. Eesti 
farmaatsiatööstuse ettevõtteid ei ole palju, kuid kõigil neil läheb täna hästi. Tuntuim ja vanim on neist Tallinna 
Farmaatsiatehas. Kuulnud olete kindlasti ka nimesid Chemi-Pharm ja Interchemie. See on sektor, mis pakub 
väljakutseid, põnevat ja huvitavat tööd, aga ka normaalset sissetulekut.

Kuidas siis teha millestki midagi? Kust alustada? Omandage oskusi ja koolitage ennast. Õppige loodusteadusi. Siis 
oskate teha millestki midagi.
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Loeng „City farmer – kas moodne kompetents või tuleviku elukutse?“
Viktoria Ostretsova, Anna Škljaeva (Peterburi kool nr 334, Venemaa)

Kaasaegne ökoloogiaga seotud haridus ei ole lihtsalt teadmiste kogumine ümbritseva maailma kohta, vaid ka 
isiksuse kasvatamine ja ökoloogilise teadvuse kujundamine. Õpilaste ökoloogiline teadvus kujuneb mitte ainult 
loodusainete tundides, vaid ka koolivälise töö käigus.

Kaasaegses maailmas on linnaelanik loodusest üsna kaugel. Meie kool asub Peterburi tööstuslikus rajoonis, kuid 
omab piisavat territooriumi huvitavate ökoloogiaga seotud projektide arendamiseks, nagu seda on „City farmer“. 
Projekt „City farmer“ on suunatud 7–10-aastastele lastele. Tundides tutvuvad õpilased labori sisustusega, taimede 
kasvatamise põhimõtetega erinevatel substraatidel, osalevad teaduskonverentsidel, võitsid laste konkursi „Novoje 
izmirenije“.

Projektiga tegelemise esimesel aastal selgus, et see hõlmab suuremat auditooriumi. Õppeaasta keskel töötasid 
vanema astme õpilased välja projekti „Kooli kasvuhoone“, mis tuli võitjaks rajoonis toimuval konkursil „Sinu 
kooli eelarve“. Saadud preemiaraha eest paigutati kooli territooriumile kasvuhoone ja seadistati kabinet, milles saab 
kasvatada taimi ilma mullata. Selles ruumis hakatakse kasvatama erinevaid taimi, mida edaspidi kasutatakse kooli 
territooriumi haljastamiseks.

Suve alguses toimus pidulik kasvuhoone avamine. Algklasside õpilased koos vanematega ja vanemaastme õpilastega 
istutasid juurvilju ja rohelisi taimi. Taimede eest hoolitses mobiilne ökosalk 10. klassi õpilastest. Nad tegelesid 
ümberistutamise, rohimise, kastmise ja saagi korjamisega. Samuti vanemad õpilased viisid läbi erinevaid katseid, 
mis olid seotud nende individuaalse projektiga, mida nad kaitsevad uuel õppeaastal. Meie projektiga liitusid 
naaberlasteaia lapsed ja Aiandus- ja Arhitektuurikolledži tudengid. Edaspidi on plaanis avada meediakeskus, kus 
õpilased hakkavad filmima ökoloogiateemalisi videoid ja multifilme.

Tulevikus on plaanis suurendada projekti „City farmer“ osalejate arvu, tehes koostööd linna kolledžite ja 
kõrgkoolidega. Loodame, et uus aktuaalne suund „City farmer“ mõjub positiivselt nii õpilaste haridusele 
ökoloogiavaldkonnas kui ka projektidega seotud tegevusele ja varasele kutseharidusele.
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Loeng „Hariduse ümbermõtestamine Euroopas“
Alistair van Broekhoven (Lyceum Sancta Maria, Holland)

Rahvusvaheliste üliõpilaste arv on võrreldes 1990. aastaga neljakordistunud ja eeldatavasti jätkab tulevikuski 
kasvu (QS Press Room, 2018). Seetõttu on ülikoolidel aina suurem roll haridusprogrammide kohandamises eri 
kultuuride ja taustadega õpilasi arvestades. Kohandamine ja ümbermõtestamine on vajalik just seetõttu, et Euroopa 
haridussüsteemid on riigiti erinevad. Erinevusi leidub nii igas vanusastmes kui ka igas haridusega seotud aspektis 
– klasside jaotuses, õppejõudude suhtluses õpilastega ja nõudmistes, mida õpilased peavad täitma. Kusjuures kõigil 
isepärasustel on oma tugevused, nõrkused ja arenguteed (Kallen, 1997). Kuid miks me keskendume just erinevustele? 
Paljud uuringud üritavad leida „parimat“ haridussüsteemi, keskenduses eri riikide saavutuste võrdlemisele. Vähesed 
püüavad aga vastust leida tähtsamale küsimusele, kuidas muuta kõikjal haridust paremaks. Haridus pole võistlus, 
vaid inimõigus – seega miks ei peaks meist igaüks saama parimat võimalikku haridust?

Mina näen tulevikus suuri koostöövõimalusi STEM-hariduses. Lastes lahti riikide individuaalsetest haridussihtidest 
ja asendades need üleeuroopalistega, saaksime pakkuda iga riigi õpilastele samasugust alusõpet. Euroopa õpetajad 
saaksid jagada materjale, andes kõigile õppijatele ligipääsu rahvusvahelisele informatsioonitulvale. Ka õpilased ise 
saaksid jagada oma ideid ja huvi laiemal pinnal.

Jõudes tagasi algusesse, Euroopa STEM-platvormi loomine koos ühiste õpieesmärkidega viiks meid laiema 
õppepinna, aktiivsemate õpilaste ja parema üliõpilaseluks valmistumiseni, mistõttu on minu arvates tähtis seda 
mõtet kaaluda.

QS Press Room. (2018, 9. veebruar). Growth of International Student Numbers in Higher Education. Loetud QS Press Room: qs.com/growth-international-
students-higher-education.
Kallen, D. (1997). Secondary education in Europe; problems and prospects. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
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Reaal- ja loodusainete tähtsusest Saaremaa Ühisgümnaasiumis
Viljar Aro

Kooli ajaloost loeme Püha kiriku pastorist Peter Heinrich von Frey’st (1785–1833), kelle nimelist matemaatikapreemiat 
me juba paar veerandsajandit välja anname – et ta oli esimese eestikeelse matemaatikaõpiku autor ja olnud lühikest 
aega ka Kuressaare Linnakooli rektor. Ühtlasi peetakse teda ka eesti luule esimeseks teoreetikuks. 1865. aastal avatud 
Kuresaare Poeglastegümnaasiumi õppekavades näeb reaal- ja loodusvaldkonnas esimest huvipakkuvat eriainet 
1899. aastast – kosmograafia. Saaremaa Ühisgümnaasiumiks kasvanud kooli populaarseimas reaalkallakuga ringis 
oli 1925. aastast just loodusega tegelemine. Õpetaja Aleksander Valsiner korraldas nii zooloogia-, ornitoloogia-, 
botaanika- kui ka geoloogiaalaseid ekskursioone Kuressaare parki, Loode tammikusse, Linnulahele ja pankadele, 
peeti loengu- ja referaatkoosolekuid, herbaariumite valmistamise võistlusi ja anti välja käsikirjalist ajakirja Avarast 
Loodusest. Eraldi sektsiooniks olid ringis ka fotode ja raadioga tegelejad. Suuremad muutused algasid 1972. aastal, 
kui Saaremaal avati esimene nn eriklass – nn matefüss. Tollane matemaatikakorüfee Valentin Oopkaup oli seda 
juba mitu aastat soovinud ja nii said õpilased nädalas seitse matemaatika- ja kuus füüsikatundi. Oli au ja õnn selles 
esimeses 24 õpilasega klassis õppida. 1980. aastatel sai juba õpetajana alustatud programmeerimisega – esialgu 
vastavate taskuarvutite, aga 1985. aasta sügisest ka suurt tuba täitval Nairi-K-l. Kohe tulid ka värvilised Agatid ja 
siis juba omamaised Jukud. Programmeerimises olime oma võimalustega tollal esirinnas. 1993. aastal sai loodud 
looduse eriklass, kust on tänaseks võrsunud juba mitmeid doktorikraadiga teadlasi ja õppejõude. Siis said alguse 
ka tänaseni populaarsed sügisesed ja kevadised looduslaagrid. Kooli matkagrupid jõudsid aastaid ka Hibiinidele, 
Karakumi kõrbe ning Samarkandi ja Buhhaara kandi mäestikesse. Aastal 2012 sai õnnestunud projekti toel avada 
kooli juurdeehitusena täitsa oma keskkonnahariduskeskuse, mille juht Anne Teigamägi on tänaseni korraldanud 
edasiste projektitoetuste abil sadu loodusprojekte kõigi nii Saaremaa kui mandri koolide, paljude lasteaedade ja ka 
erinevate asutuste täiskasvanutele. Oma kooli kõik klassid saavad juba aastaid vähemalt ühe loodusreisi õppeaastas.

Omaette peatüki võiks kirjutada Inge Vahtrist, kelle juhtimisel on aastakümneid võidetud auhinnalisi kohti 
nii rahvusvahelistelt kui ka üleriigilistelt võistlustelt. Inge on ka kõigil aastatel nimetatud maakonna kõige 
tulemuslikumaks õpetajaks. Kooli uurimistööde tipp kuulubki loodusele. Uurimistöödega alustasime juba 1990. 
aastate alguses. Innustasime ka teisi presidendi reaalteaduste preemiaga pärjatud Indrek Peili juhtimisel peetud 
rahvusvaheliste konverentsidega „Keskkond ja kodu“, viie kooli konverentside ja üleriigiliste novembrilõpu 
õpilaskonverentside „Miniteaduspäevad“ korraldamisega, kus superviisoriteks olid riigi tippteadlased. Ka 
kohustusliku uurimistööga gümnaasiumi lõpetamise korra kehtestasime koolis aastaid varem, kui see üleüldiseks 
muutus.

Koolil on koostöölepingud TÜ ja TTÜ-ga. TÜ matemaatikateaduskonnaga oli koolil juba aastaid tagasi lausa 
aastaid kestev erileping, mille toel said targemaks nii meie kui ka teiste maakonnakoolide targemad õpilased ja 
mateõpetajad. Kooli üheks eripäraks on ka Arne Loorpuu juhendatav bridžiõpetus (kõigile soovijatele ja kümmekond 
aastat rahvusvaheliste võistluste korraldamist) ja mõttemängudes osalemine (sel aastal võideti gümnaasiumide 
arvestuses nii üld- kui ka kõik muud karikad).

Koolist on võrsunud kolm akadeemikut – ajakirjandusisa Juhan Peegel, tehnikateadlane Lembit Krumm, keemik 
Margus Lopp.

Sel sügisel riigigümnaasiumi ehitamise tõttu SÜG-ist põhikooliks saav Kuressaare Hariduse Kool väärtustab ka 
edaspidi kõike „rasket“. Me pole gümnaasiumis kunagi kitsast matemaatikat õpetanud, sest see oleks olnud suur 
viga. Tahame ka põhikoolina jätkata reaal- ja loodusteaduste sügavuti väärtustamist.
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Gustav Adolfi Gümnaasium
Henrik Salum

2021. aastal oma 390. aastapäeva tähistaval Gustav Adolfi Gümnaasiumil on läbi sajandite olnud oluline roll eestlastele 
hariduse andmises ja vaimsuse kujundamises. Tänapäeval teatakse meie kooli tunnusena ka tähekombinatsiooni 
GAG.

Matemaatika süvaõppega klassid avati GAG-s 1960. aastal. 1975. aastal muudeti need matemaatika-füüsika 
süvaõppega klassideks ning 2012. aasta jaanuaris nimetati ümber reaal-loodusteaduste õppesuunaks. Läbi aastate 
on selle suuna õpilased omandanud rohkem teadmisi füüsikast ja matemaatikast, hiljem ka keemiast, bioloogiast, 
joonestamisest, informaatikast või programmeerimisest. Õpetajateks on olnud mitmed unustamatud karakterid: 
Erna Paju, Jaak Loonde, Vilma Kukrus, Helgi Uudelepp, Heli Moorlat, Helga Haabjärv, Elle Ronk jt.

2006. aastal avati GAG-s ka teine reaalainete õppimist toetav suund: matemaatika-inglise keele õppesuund. Selle 
õppesuuna valivad õpilased, kes huvituvad süvendatud õppest nii reaalainetest kui ka inglise keelest. Neil on läbi 
aastate riiklikus õppekavas ettenähtust enam kursusi matemaatikast, keemiast, füüsikast ja programmeerimisest.

Selleks, et anda juba põhikooli või progümnaasiumi õpilastele võimalus õppida reaal- ja loodusaineid süvitsi, 
moodustati 1995/1996. õppeaastal GAG-s esimene 7. reaalklass. Antud suuna klassi tundides on õpetajatel 
võimalus käsitleda ainega seonduvaid õppekavaväliseid teemasid ning lahendada keerulisemaid ülesandeid. Samuti 
on õpilastel rohkem tunde matemaatikast, keemiast, füüsikast ja robootikast. Loodetakse, et selle õppesuuna 
õpilased on järelkasvuks gümnaasiumi reaal-loodusteaduste ja matemaatika-inglise keele õppesuundadele.

Läbi aegade on GAG õpilased saavutanud suurepäraseid tulemusi erinevatel kodumaistel ja ka rahvusvahelistel 
reaal-loodusteaduste olümpiaadidel ja ainevõistlustel. Erinevatel võistlustel osalemist toetavad GAG õpetajad 
konsultatsioonide ja koolisiseste võistlustega. GAG loodus- ja reaalteadustest huvitatud õpilastele ja õpetajatele 
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on oluline sõpruskoolide vaheline reaalainete olümpiaad, mis sai alguse juba 1987. aastal, kui Riia Riikliku I 
Gümnaasiumi, Vilnius Vytautas Suure Gümnaasiumi ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased alustasid üksteisega 
mõõduvõtmist matemaatika-, füüsika- ja keemiaülesannete lahendamises. 2009. aastast alates on selle võistlusega 
liitunud ka teised GAG sõpruskoolid Munkkiniemi Yhteiskoulu Soomest, Rudbeckianska Gümnaasium Rootsist 
ja Sankt-Peterburgi II Gümnaasium Venemaalt.

Võib nentida, et paljud GAG vilistlased on sidunud enda edasise elutee reaal- ja loodusteadustega. Mitmed selle 
suuna lõpetajad töötavad maailma erinevates ülikoolides, on tuntud teadlased, arstid, poliitikud, insenerid, 
programmeerijad jne. Eestlastele on kindlasti tuntud meie reaal- ja loodusteadustega seotud vilistlased nii 
kaugemast kui hilisemast ajaloost: Bengt Gottfried Forselius (haridustegelane); Georg Wilhelm Richmann (füüsik), 
Thomas Johann Seebeck (füüsik), Ernst Öpik (astronoom), Artur Luha (geoloog), August Vaga (botaanik), Arnold 
Veimer (majandusteadlane), Arnold Humal (matemaatik), Heinrich-Wilhelm Laul (ehitusteadlane), Ilmar Öpik 
(ehitusteadlane), Valdar Jaanusson (geoloog), Elmar-Ants Valdmann (füsioloog), Dimitri Kaljo (geoloog), Leo 
Mõtus (informaatik), Eve Oja (matemaatik), Martin Zobel (ökoloog). ERR teadust populariseerivast saatest 
„Rakett69“ on tuntud neli GAG õpilasest saate võitjat: Timothy Henry Charles Tamm, Frida Laigu, Karl Vilhelm 
Valter ja Tiago Golub ning mitmed osalejad. Kõik neist on olnud ka koolis hinnatud reaal- ja loodusteaduste 
õpilased.

GAG õpetajad, juhtkond ja õpilased on olnud huvitatud reaal- ja loodusainete arendamisest ning koostööst 
ülikoolidega. Õpetajad on panustanud riikliku õppekava korraldamisse, teiste õpetajate koolitamisesse ning 
õppematerjalide koostamisse. Õpilastel on olnud võimalus osaleda õpitubades (loodud koostöös erinevate asutustega 
või GAG õpetajate poolt projektide raames), ülikoolide projektides ja valikaine tundides või avastada uurimistööde 
raames huvipakkuvaid teadmisi, millest säravamaid on tutvustatud erinevatel konverentsidel.

Reaal- ja loodusained on alati olnud Gustav Adolfi Gümnaasiumis au sees. Tasakaalustatud reaal- ning 
humanitaarhariduse pakkumine kõikidele õpilastele jääb kindlasti kooli eesmärgiks ning väärtuseks ka tulevikus. 
Võttes kaasa kõik väärtusliku pikast ajaloost ning ühendades selle uuendusmeelsuse ning avatusega, loob Gustav 
Adolfi Gümnaasium silla sajandite pärandi ja unistuste tuleviku vahel.
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Nõo Reaalgümnaasium
Jaanus Järveoja

Reaalteadusliku haridusega alustati meie koolis 1963. aastal, kui tegutsema hakkas elektroonika-telemehaanika 
eriklass. Aasta hiljem avati matemaatika-füüsika eriklassid ning kui 1965. aastal sai kool oma elektronarvuti (Ural-
1), hakati õpetama ka arvutiteadust (s.h programmeerimist).

Kõik see toimus meie kooli legendaarse direktori Kalju Aigro eestvedamisel. Tänu tema pingutustele oli võimalik, et 
Nõos õpetasid reaalaineid väga tunnustatud õpetajad. Et selles väärikas reas valik teha, siis märgime siin õpetajaid, 
kelle nimelised klassiruumid meie koolimajas on: Lembit Tartes (matemaatika), Valdo Väinaste (füüsika), Harry 
Keerutaja (matemaatika ja füüsika). Meie auditoorium kannab Kalju Aigro nime. Ja lisame reaalainete õpetajad, 
kellele on omistatud aunimetus NÕO KOOLI KALJU: Muia Keerutaja (füüsika), Eevi Viirsalu (keemia), Mare-
Lee Hamer (matemaatika), Aarne Kivimäe (arvutiõpetus).

Aarne Kivimäe eestvedamisel toimus oluline areng arvutiõpetuses. Arenes arvutitehnika, valmis arvutuskeksu 
ja märgatavalt suurenes arvutiõpetuse maht kooli õppekavas. Edukamad lõpetajad said võimaluse omandada 
kvalifikatsioonitunnistus (programmeerija või infotöötleja). 1984. a. jõudsid Nõo kooli esimesed personaalarvutid 
(NSV Liidus toodetud AGAT), 1988. a. Eestis toodetud Jukud ja 1991 juba IBM-286.

Läbi kõigi nende aastate on meie koolil olnud tihe koostöö Tõravere observatooriumi ja kõrgkoolidega. Meie 
õpilased käivad seal õppimas ja üliõpilased jälle meie koolis praktikat sooritamas. Koolidest on reaalainete osas 
kõige tihedam koostöö olnud nn Viie Kooli Kohtumise koolidega (lisaks meie koolile ka H. Treffneri Gümnaasium, 
M. Härma Gümnaasium, Tamme Gümnaasium ja Viljandi Gümnaasium).

Aastatel 1990–1998 õpetati meie koolis lennupiloote. Olulist rolli mängis selles otsuses meie kooli tase reaalainetes, 
lähedus Ülenurme lennuväljale ja ka see, et meie koolil oli olemas ühiselamu.

Kui lendurite õpetamine lõppes, otsustasime 1999. aastal kolmandas paralleelis hakata süvendatult õpetama 
loodusaineid. Algusest peale on loodussuuna ainekavas olnud olulisel kohal praktilised tegevused. Need on 
toimunud koostöös kõrgkoolidega, ettevõtetega, loodusmajadega, loodusaladega.
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Käeoleval ajal on koolis kolm suunda: IT-, reaal- ja loodussuund. Matemaatika on igas suunas sama mahuga ehk 
süvaõppena.

Koolil on ühiselamu (245 kohta) ja see tagab hea võimaluse tulla meile õppima ka õpilastel, kes elavad kaugemal.

Meie kooli õpetajad on pakkunud abi ja eneserealiseerimise võimalusi ka teistele koolidele. On läbi viidud koolitusi 
ja õppusi. Üle 10 aasta on meie õpetajad korraldanud üleriigilisi konkursse „Kirjandusraal“ ja „Märka matemaatikat 
enda ümber“. Oleme korduvalt olnud reaalainealaste projektide pilootkooliks (küberkaitse, majandusmatemaatika, 
statistika, nanoteadused). Reaalainete Tartumaa olümpiaadivoorud toimuvad üldjuhul meie koolis.

Tuntud vilistlased (reaal- ja loodusvaldkond): akadeemik, professor Toomas Asser (Tartu Ülikooli rektor), akadeemik, 
professor Martti Raidal (füüsik), professor Tõnu Esko (geeniteadlane), professor Martin Eerme (tehnikateadlane), 
professor Jaan Penjam (arvutiteadlane),akadeemik, professor Ergo Nõmmiste (suri 2019).

Keha pindala mõõtmine.
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Loodus- ja reaalainete õpetamisest Miina Härma Gümnaasiumis
Ene Tannberg, Terje Hallik

1906. aastal asutatud Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Tütarlaste Keskkool, tänane Miina Härma Gümnaasium (MHG) 
oli esimene eesti õppekeelega keskkool. Kooli tunti alguses rohkem humanitaargümnaasiumina, seejärel võõrkeelte 
süvaõppe koolina. 1960. aastatest muutus süvendatumaks ka loodus- ja reaalainete õpetamine. Täna kuulub MHG 
International Baccalaureate Organization’i (IBO) akrediteeringu saanud koolide hulka – õppemetoodika kõikides 
kooliastmetes põhineb uurimuslikul õppel. See on eriti sobilik just loodusainete õpetamiseks.

Loodusaineid saab MHGs süvitsi õppida nii Eesti kui rahvusvahelisel IB Diploma õppekaval. Eesti õppekava 
loodussuund on Tartus ainus, kus õpetatakse süvendatult nii keemiat kui füüsikat. Veelgi rohkem võimaldab süvaõpet 
ingliskeelne IB Diploma, kus kõrgema taseme valinud õpilased saavad mitmeid aineid õppida sisuliselt bakalaureuse 
tasemel. Loodusainete õpetamise juurde kuuluvad erinevad praktikumid nii looduses kui laboris. Õpilased on 
saanud osaleda erinevates projektides, näiteks GLOBE, I.C.E jne. Õpetaja Riina Murulaiu eestvedamisel on meie 
loodussuuna õpilased käinud õppereisidel Euroopa Tuumauuringute Keskuses Šveitsis (CERN). Pea igal hooajal on 
härmakad jõudnud telesaate „Rakett 69“ parimate hulka (2020. aasta võitja oli Uku Andreas Reigo).

Igal aastal on umbes 30 meie õpilasel loodusainetes või matemaatikas individuaalne õppekava (eraldi õppeprogramm, 
pull-out süsteem, klassikursusest ülehüppamine, nooremate kaasõpilaste juhendamine vms), ühtlasi toetame 
õpilaste võistlemist olümpiaadidel nende tasemest, mitte vanusest lähtuvalt.

MHG-l on koostöölepingud Tartu Ülikooli ja TalTechiga. Alates aastast 1974 on kool osalenud Viie Kooli Võistlusel 
(Miina Härma, Hugo Treffneri, Tamme, Nõo ja Viljandi gümnaasiumi õpilasvõistlus matemaatikas, füüsikas ja 
keemias).

MHG-s on töötanud silmapaistvaid loodusainete õpetajaid. Kooli alguskümnendil õpetas füüsikat ja matemaatikat 
hilisem TÜ matemaatikaprofessor Jaan Sarv, kes töötas välja eestikeelset teadusterminoloogiat, et oleks võimalik 
gümnaasiumitasemel füüsikat ja matemaatikat õpetada. 1950. aastatel rajas füüsika- ja astronoomiaõpetaja 
Roopi Hallimäe kooli õue ilmavaatluspunkti, pani aluse füüsika- ja astronoomiaringile ning tööle hakkas kooli 
observatoorium. Ka teised meie õpetajad on silma paistnud nii õpikute autorite kui edukate õpilaste juhendajatena. 
Koolis töötasid pikka aega keemiaõpetajad Lia Paaver (õppealajuhataja 1956–1983) ja Jüri Vene (direktor 1980−1997, 
Vabariigi Presidendi hariduspreemia laureaat, Valgetähe IV klass). Täna jätkab nende elutööd Jörgen Metsik, 
kes on viimastel aastatel viinud õpilasi nii vabariiklike olümpiaadide võitude kui rahvusvaheliste olümpiaadide 

MHG õpilased telesaate „Rakett 69“ finalistidena. (Plakati autor: Liis Somelar, fotod: internet)
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medaliteni. Riina Murulaid on õppematerjalide autor, edukas juhendaja ja füüsikahariduse eestkõneleja. Füüsika- 
ja keemiaõpetaja Erkki Tempel (töötab täna Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis) pälvis 2015. aastal 
Vabariigi Presidendi reaalteaduste preemia. Geograafias on õpilased kolmel viimasel aastal võitnud rahvusvahelistelt 
olümpiaadidelt 7 medalit (juhendaja Maiu Kaljuorg). Kokku on meie õpilased viimasel kolmel aastal saanud 
loodus- ja reaalainete rahvusvahelistelt võistlustelt 21 medalit ja hulgaliselt muid auhinnalisi kohti.

Kooli vilistlaste hulka kuuluvad paljud väljapaistvad loodusteadlased, nende hulgas kaks korda erinevate ülikoolide 
rektoriteks valitud Alar Karis ja akadeemik Jaak Aaviksoo. MHG vilistlased on ka mitmed tehnoloogiaettevõtjad, 
nt Taavet Hinrikus (kooli asutaja Peeter Põllu lapselapselaps), Sten Tamkivi (Skype), Mait Müntel (CERN, 
keeleõppeprogramm Lingvist), Priit Alamäe (Nortal).

Sverdlovskis toimunud neljandal üleliidulisel keskkooliõpilaste füüsikaolümpiaadil žürii aukirja saanud Tartu 2. 
Keskkooli 9. klassi õpilane Jaak Aaviksoo (vasakul). Mai 1970.

Legendaarne matemaatikaõpetaja Igor Holts (töötas MHG-s aastatel 1965−2003), Viie Kooli Võistluse entusiast, 
õppematerjalide autor, Valgetähe IV klass, tema õpilastest võitis Meelis Kull (täna TÜ masinõppe kaasprofessor) 1998. 
aastal rahvusvaheliselt matemaatikaolümpiaadilt hõbemedali ja Leopold Parts (täna TÜ bioinformaatika kaasprofessor, 
Vabariigi Presidendi Noore teadlase preemia laureaat 2018) 2001. aastal pronksmedali.
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Pärnu Mai Kool
Kaja Tammetalu

Pärnu Mai Kool on noor kool, mis moodustati 1. augustil 2014. Tegemist on Pärnu linnale kuuluva põhikooliga, 
kus õpib ligi 850 õpilast ja annab tunde 64 õpetajat. Kooli direktor on olnud loomisest alates Silja Kikerpill.

Kool on välja töötanud omanäolise hariduskontseptsiooni, mis toetab iga õpilase individuaalset arengut. Koolil on 
õpilastele pakkuda 6 eriilmelist õppesuunda: reaal-, humanitaar-, võõrkeele-, looduse-, robootika- ja 2021. aastast 
uus muusikasuund. Õppesuundadesse on võimalik õpilastel registreerida alates 5. klassist. Erilist tähelepanu on 
kool oma loomisest alates pööranud tugevale reaalpõhihariduse andmisele. Kool teeb koostööd erinevate teadus- 
ja ametiasutustega: Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja, Pärnumaa Keskkonnahariduskeskus, Tartu Ülikool, Tartu 
Ülikooli Pärnu Kolledž, Tallinna Ülikooli Innovatsioonilabor, Pärnu Noorte Teaduskeskus. Pärnu Mai Koolis on 
kaasaegne õpikeskkond, mis toetab õppesuundasid ja huvitegevust.

Kooli eripäraks lisaks õppesuundadele on heal tasemel huviharidus. Pärnu Mai Koolis on 35 ringi: laulukoorid, 
rahvatantsuringid, pilliõpe, ansamblid, line-tantsuring, kunstiring, draamaring, informaatika- ja robootikaringid, 
politsei-, spordi- ja loodusainete ringid. Mai Koolis tegutsevad Pärnu Kunstikooli algklasside kunstiringid.

Kool on tuntud ka erinevate innovaatiliste tegvustega. Pärnu Mai Kool toetab ja arendab õpilaste innovaatilist 
mõtlemist erinevate robootikaplatvormide kaudu, sidudes ja lõimides neid erinevatesse õppeainetesse. Vex 
IQ ja Vex EDR V5 keskkonnast tulnud RobotC on omas headuses liidendatud Lego EV3 platvormiga, mis 
lihtsustab informaatika aine mõistmist. Unifitseeritud keskkonnad on kasulikud olnud hübriidõppe tingimustes. 
Innovatsiooni eestvedajad koolis on õpetajad Tiiu Vendel, Heigo Ankuhin ja Hanno Saks. Oleme kaasanud ka 
kogukonnas tuntud robootikafirmasid ning meie noori käivad õpetamas Matthias Eichhorst ja Karl-Heinz 
Ergezinger kohalikust ettevõttest Mativesi OÜ. Suunamaks noorte innovaatilist mõtlemist, osaleb Mai Kool ka 
ülemaailmses robootikavõistluses Vex Worlds sarjas ning korraldab ka ise rahvusvahelisi robootikavõistluseid (Baltic 
Open). Sellistes sarjades osalemine annab kogu protsessile rahvusvahelise kvaliteedikontrolli ühtsete reeglite ja 
reaalajas toimiva edetabeli kaudu.

Mai Kool on kasvulavaks ka Küberkotkastele, kes osalevad CTF võistlustel ja on tegevad erinevates Isamaalise 
Hariduse Programmide raames läbiviidavates võistlustes, sidudes robootika ja informaatika valdkondadega, 
mis toimivad keskkondades, kus robootikat ja informaatikat väga sageli ei kasutata (vabas looduses toimuvad 
patrullvõistlused jms). See tagab veelgi laiapõhjalisema koostöö kogukonna ja ka riigi erinevate tasanditega.

Kool on avastusõppe tugikool ja metoodiline koordineerija Pärnu linnas. Oleme läbi viinud koostöös Tartu 
Ülikooli spetsialistidega erinevaid koolitusi Pärnu linna ja maakonna õpetajatele. Avastusõppe eestvedajad on 
õpetajad Merle Mänd, Maire Sarapuu, Annika Pruuli. Kõik need tegevused on viidud ka rahvusvahelisele tasandile 
erinevate Erasmus+ programmide kaudu. Osaleme samaaegselt 4–6 projektis. Paljude meie partnerite jaoks on Mai 
Kooli laiapõhjalisus ja eri valdkondade lõimine üllatav ja uudne, samas paeluv ja kaasakiskuv. Koolis töötab tugev 
õpilasesindus, hoolekogu ja loodud on MTÜ Pärnu Mai Kool.
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Tallinna Mustamäe Gümnaasium – 55 aastat loodusharidust keemia süvaõppest 
kaasaegse uurimusliku õppeni
Heli Stroom

Tallinna Mustamäe Gümnaasium (Tallinna 44. Keskkool) avati 1. septembril 1965, mil koolis alustasid tööd ka 
keemia süvaõppega klassid. Praegu jätkab süvendatult loodusainete õppimist gümnaasiumi keskkonna-loodussuund. 
Kooli visiooniks on kujundada õpilastest ühiskonda panustavad, kriitilise mõtlemisega, lahendusi otsivad, loovad 
ning tolerantsed ühiskonnaliikmed. Sellesse panustab ka keskkonna-loodussuund, pakkudes nii teoreetilisi teadmisi 
kui ka praktilisi oskusi järjest aktuaalsemateks muutuvate keskkonnaga seotud probleemide lahendamiseks.

Meie kooli legendaarsed loodushariduse edasiviijad on olnud bioloogiaõpetaja Tiiu Saava (õpetaja aastatel 1965–
2010), geograafiaõpetaja Aino Ojaperv (1966–2005) ja keemiaõpetaja Malle Solnson (1976–2020). Nende tööd 
on toetanud ja jätkavad kolleegid, kes panustavad loodusteaduste õpetamisse koolis. Koolile on omistatud mitmeid 
kvaliteediauhindu: 2001/2002. õppeaastal Tallinna Haridusameti poolt „Õppimist väärtustav kool“ ja 2006/2007. 
õppeaastal „Hea õpikeskkonnaga kool“.

Loodushariduse omandamisel on tähtsal kohal praktilised tööd ja õpilasuurimuste koostamine. 1990. aastate lõpus 
toimusid praktikalaagrid Otepääl, Pakri poolsaarel jm koos Otepää Keskkooli ja Tartu 5. Keskkooli õpilastega. 
Sealt tekkis mõte vormistada tulemused uurimistöödena, millest kasvas välja 13 aastat kestnud koostöö Tallinna 
koolidega. Koos Tallinna Õpetajate Majaga hakati läbi viima keskkonnakeemiaalaste uurimistööde konkursse, mille 
eestvedaja oli keemiaõpetaja M. Solnson. Konkursid lõppesid õpilastööde konverentsidega. Parimate tööde autorid 
said võimaluse võtta osa Eesti noorteadlaste konkursist. Kõige enam uurimistöid (136) esitasid konkursile Tallinna 
Mustamäe Gümnaasiumi õpilased. Töid juhendasid ja konverentside korraldamisega tegelesid õpetajad M. Solnson, 
T. Saava, K. Rohtla, V. Rus, H. Stroom jt. 2008 võitis Riiklikul Noorteadlaste Konkursil peapreemia Sander Siim 
Vaher tööga „Keemiarelva laguproduktide määramine pinnases“ (juhendaja MSc Andrus Seiman TTÜst).

2012–2017 osalesid Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilased Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammis 
Nordplus. Toimus 6 õpilasuurimuste konverentsi, millest võtsid osa Blackberg’s Upper Secondary School 
Stockholmist, Katedralskolan Upper Secondary School Turust ja Tallinna Mustamäe Gümnaasium.

G1L ja G2L metsa istutamas 13.05.2011.
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Uurimuslik õpe on jätkunud koolis tänaseni. 2019 toimus uurimistööde konverents koos Tallinna Tehnika-
gümnaasiumi ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilastega. Vastavalt kokkuleppele loodetakse seda koostööd jätkata.

Parimad uurimistööd on esitatud Eesti Teadusagentuuri korraldatud õpilastööde konkurssidele. 2019/2020. 
õppeaastal said õpilasleiutajate konkursil 1. koha meie kooli 12. klassi õpilased Henri Pihelgas ja Ats Oskar 
Laansalu. Võidutöö „Turbamattide kasutamine keskkonnareostuse likvideerimiseks veekogudelt“ kasvas välja Henri 
Pihelgase koostatud uurimistööst (juhendajad PhD Mall Orru TalTech ja H. Stroom), mida hinnati õpilasuurimuste 
konkursil kolme eripreemia vääriliseks. Töö jätkuna on loodud turbamattide tootmist arendav firma DeepPeat ja 
töö autor valiti Tallinna aasta õpilaseks 2021 ettevõtlikkuse kategoorias. Selline tulemus näitab, et õpilasuurimus 
pole ainult teoreetiline, vaid sellest võib välja kasvada konkreetne praktiline tulemus.

Tallinna Mustamäe Gümnaasium teeb koostööd ülikoolidega. Tartu Ülikooli kutsel osalesid õpetajad M. Solnson 
ja K. Rohtla projektis PARSEL, posterettekannetega osaleti 2009. aastal konverentsil Saksamaal ja 3. ülemaailmsel 
kongressil, kus tutvustati interdistsiplinaarset õpet keemias ja füüsikas. Koostöö TTÜ-ga on olnud mitmekülgne ja 
edukas (praktikumid, loengud, valikkursused, uurimistööde juhendamine). Tallinna Ülikoolis toimuvad mitmed 
keskkonna-loodussuuna õpilaste valikkursused ning õpilasuurimuste juhendamine, eestvedajaks kooli vilistlane 
PhD Kert Martma.

Kooli õpilased on edukad aineolümpiaadidel, keemia mälumängudes, viktoriinides jt ettevõtmistes. Kevadeti 
osaletakse metsa istutamisel Aegviidus ja mujal. Igal aastal on koolis toimunud keskkonnanädal. Kooli lõpetanute 
hulgas on mitmeid tuntud vilistlasi, näiteks Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes oli õpilasena edukas 
nii bioloogiaolümpiaadidel kui ka uurimistööde konkurssidel, ja USAs California Ülikoolis biokeemikuna töötav 
Kalju Kahn, kes on ka õppekirjanduse autor.

Tänast keskkonna-loodussuuna arengut iseloomustab tulevikku suunatud, erinevaid võimalusi pakkuv ja õpilasega 
arvestav loodushariduse andmine.

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi direktor Kaidor Damberg.
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Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Julija Kornejetševa meeskonnaga

Tallinna Tõnismäe Reaalkool on vanim vene õppekeelega kool Eestis, mille tegevus sai alguse 1789. a avatud 
kaheklassilisest koolist. Riigiarhiivi rahvakooli dokumendid kinnitavad, et tol ajal oli Reveli linna vene kogukonnal 
kaks väikest kaheklassilist algkooli. 1873. aastal ühendas Haridusministeerium need üheks kolmeklassiliseks 
linnakooliks, mille asukohaks sai Mere 69 (praegune Pikk).

1889. aastal, seoses kooli 100. aastapäevaga, muutis Vene Riiginõukogu Haridusministeeriumi ettepanekul kooli 
Keisrinna Katariina II nimeliseks Tallinna Algkooliks. Selle nimega jätkas kool oma tegevust 1917. aasta sügiseni, 
mil kõik linna koolid said numbrilised nimetused. Kool sai numbriks 19. 1945. aastal muutus keskkooliks ja 
kandis nime Tallinna 19. Keskkool. Alates 1960. aastast viidi koolis sisse polütehniline tööõpetus. Tulid uued 
õppeained ja tootmispraktika: elektrotehnika, joonestamine, masinakiri ja stenograafia. 1973. aastal avati füüsika-
matemaatikakallakuga klassid, kus õpiti süvendatult reaal- ja loodusteaduslikke aineid. See kooli omapära on 
säilinud tänapäevani.

1993. aastal kool hakkas kandma Tallinna Tõnismäe Reaalkooli nime, kooli asus juhtima Niina Sõtnik. Reaal- ja 
loodusteadusainete süvaõppega motiveeritakse õpilasi osalema konkurssidel, võistlustel ja olümpiaadidel. Kooli 
bioloogiakabinetis on loodud uus labor, kus saab teha loodusõpetuse, bioloogia ja keemia praktilisi töid. Töötavad 
robootika, 3D-modelleerimise ja 3D-printimise huviringid.

2017. aastast alustas kool loodusainete süvaõppeprojektiga, mille raames 6.–7. klasside õpilased saavad lisatunde 
loodusõpetuses ja 8. klassid füüsikas, keemias ja bioloogias. Projektis osalejad külastavad sageli muuseumitunde, 
käivad loodusloolistel õppekäikudel, viivad läbi uurimistöid kooli laboratooriumis. Kooli õpilased ja õpetajad 
võtavad osa projektist „Õppepeenrad teie koolis“.

September 2020. 6. klassi matemaatikatund. (Foto: J. Kornejetševa)
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Alates 1992. aastast tegutseb koolis Tarkade Klubi „Kes? Kus? Millal?“, mida juhib matemaatikaõpetaja, 
Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu hariduspreemia reaalteaduste eripreemia laureaat (2009) Mihhail Gussev. 
Traditsiooniliseks on saanud õppeaasta lõpus toimuv matemaatikafestival „Lähme mängima!“, mida korraldavad 6. 
klassidele 11. klasside õpilased. Paljud kooli vilistlased jätkavad teaduslikku ja õpetajatööd reaalainete valdkonnas 
erinevates ülikoolides Eestis ja välismaal.

Veebruar 2020. Matemaatika ja füüsika loovtöötuba „Ruum ja valgus“. (Foto: J. Kornejetševa)

Juuni 2019. Matemaatikafestival „Lähme mängima!“. (Fotod: J. Kornejetševa)
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Tartu Tamme Gümnaasium
Urmas Tokko

Pealkirjale võiks mõelda laiemalt: kooliperes ja koostöös teistega on ajast aega väärtustatud ühtsust, sõbralikku 
meelt ja vaba loovat mõttelendu ning see on hästi tunnetatav nüüdki. Sõna „kool“ märgib sedagi, et siin arendavad 
end lisaks õpilastele ka tööajad.

Lisatud ajatelg annab ajaloolise ülevaate kooli asukoha ja õppesuundade kujunemisest, pildigaleriist aga leiab palju 
vahvaid meenutusi toimunust: tammegymnaasium.ee/kategooria/pildigalerii , kooli ajaloost on kirjas almanahhides, 
sh tammegymnaasium.ee/tamme-gumnaasiumi-almanahh-tamme-sasikiired.

Meie koolile on iseloomulikud mahukad välipraktikad igale õppesuunale, hea koostöö kooliväliste parterite ja 
vilistlastega (valikkursused, õppekäigud, loengud-praktikumid), õp M. Luige tegus karjääritöö (sh külalisloengud, 
vilistlaslaat) ja õpilasesindus, tuutorprogramm (vanemate õpilaste abi kooliellu sisseelamisel), kultuuri- ja 
teadusüritused (kultuuripidu, Teadlaste Öö, nupukate teadusvõistlus, häkaton) ning suurepärane füüsiline 
õpikeskkond. Sellest ehk säravaim näide on kooli labor, kus muuhulgas tehakse ka geenitehnoloogilisi ja elektroonika 
laboritöid. Koolil on koostöölepped TÜ, TTÜ, EMÜ, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ning Rahvusarhiiviga, hea 
ühistegevus looduskeskustega, teaduskeskusega AHHAA, Kirjandusmuuseumi ja ERM-iga ning mitmeid 
rahvusvahelisi projekte (nt Eramus+, õp T. Lingiene) jne.

TTG on alates 2015. aastast riigigümnaasium, siin õpib praegu veidi alla 500 õpilase ning on 5 õppesuunda/
klassiparalleeli: infotehnoloogia, kultuur, loodus, meditsiin, tehnoloogia (tammegymnaasium.ee/meie-kool-
oppekorraldus-oppekava-oppesuunad). Vanimad neist on reaalsuund (keemiaklass 1963) ning siiani edukalt toimiv 
loodusklass (1966). Mõlema rajajad olid legendaarsed Helve Raik ja Jüri Vene, loodusklassi matku-välipraktikaid 
sisustas seejärel paar aastakümmet õp K. Järviste. Noorim õppesuund on IT (direktor A. Tõnissoni, IT-juht M. 

Tamme gümnaasiumi ajatelg. 100/75 juubelialmanahh 2019. (Koondas M. Mõttus)
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Mõttuse ja T. Tomsoni eestvedamisel). 1999. aastal värskendati 3 klassiparalleeli õppekava nii, et saame rääkida ka 
humanitaarsuunast (eestvedajad K. Saia, T. Laan, L. Kink) ning tehnoloogiasuunast (A. Tõnisson, U. Tokko, hiljem 
T. Liira, jt). Nii selles kui 2008. aastal meditsiinisuuna rajamisel olid kooli juhtimas direktor T. Mälksoo, juhiametist 
äsja lahkunud K. Järviste ja õppealajuhataja H. Maalmann. Eestis esimese meditsiinisuuna sisulisel ehitamisel olid 
juhtivateks jõududeks vilistlane, prof Pille Taba ning bioloogiaõpetaja Urmas Tokko, kes 1990. aastatel täiendas siiani 
käibelolevat loodussuuna välipraktikate süsteemi. Humanitaarsuuna arendamist selgesihilisemaks kultuurisuunaks 
(2016) vedas õp H. Soosaar.

Siin on alati olnud palju vabariiklikult tuntud töötajaid (nt minevikust tänapäevani eesti keele õpetajaid I. Leisner, 
P. Leiger, H. Soosaar või inimeseõpetuse ja karjääritöö praegust juhti M. Luike) ning korraldatud vabariiklikke 
üritusi nii kolleegidele kui õpilastele (nt Scientix konverents, Ulakass). Meenutatakse vaimustavaid aegu, mil ühest 
klassist võrsus 5 akadeemikut (prof M. Ustav ja tema põlvkonnakaaslased, noorematest lisandus prof Ü. Niinemets), 
ent samas tehakse nüüdki tööd, et õpilased saaksid oma ala parimateks – tee uutele akadeemikutele on toetatud.

Kultuuripraktika Setumaal 2017. (Foto: M. Kuura)

Geenitehnoloogia praktikum kooli laboris nov 2017. (Foto: U. Tokko)
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Viljandi Jakobsoni Kool
Krista Andreson

Viljandi Jakobsoni Koolis on nii ajalooliselt kui tänasel päeval reaalainete õpetamist ja õppimist alati teadlikult 
kõrgel tasemel hoitud. Murranguliseks tuleks pidada 1962. aasta sügist, kui koolide reorganiseerimise käigus asusid 
kõik Viljandi linna gümnaasiumiõpilased õppima Carl Robert Jakobsoni nimelisse Viljandi I Keskkooli. Reaalaineid 
asusid siin õpetama legendaarsed õpetajad Boris Hendrichson, Endel Meidla, Veljo Aava ja Harry Keerutaja.

Lisaks oma kooli ja piirkonna koostöö eestvedamisele tekkis mõte hakata reaalainetes mõõtu võtma ka Tartu koolidega. 
Viljandi I Keskkooli õpetaja Endel Meidla ja Tartu I Keskkooli (Hugo Treffneri Gümnaasium) matemaatikaõpetaja 
Kaljo Kruuse koostöös pandi alus hilisemale Viie Kooli Kohtumisele (VKK). 4. detsembril 1965. aastal võistlesid 
kahe kooli 6-liikmelised võistkonnad matemaatikas, füüsikas ja keemias. Lisaks osales Nõo Keskkool, kes võistles 
ainult matemaatikas. Esimese kohtumise matemaatikas ja füüsikas võitis Viljandi ning keemias Tartu I Keskkool. 
Hiljem lisandusid Tartu V Keskkool (Tartu Tamme Kool), Miina Härma nim. Tartu II Keskkool (Miina Härma 
Gümnaasium). Pärast Viljandi ja Tartu koolide reorganiseerimist põhikoolideks jätkab meie kool 1972. aastast on 
korraldatud matemaatika eelvõitlusel. Tegemist on pikima traditsiooniga koolidevahelise reaalainete võistlusega, 
mis on katkematult toimunud tänase päevani. Võistluse 55. aastapäeva tähistasime ühiselt 2020. aastal Nõos.

Süvaklasside õppevorm sündis Eestis 1960. aastate keskel. Viljandi I Keskkoolis moodustati 1968. aasta sügiseks 
matemaatika-füüsika süvaõppeklass. Aegade jooksul on matemaatikat õpetanud süvaklassis Harry Keerutaja, 
Endel Meidla, Jaak Tamm, Andres Haavasalu, Malle Eglit, Marika Anissimov. Füüsikat on õpetanud Harry 
Keerutaja, Veljo Aava, Jaak Tamm, Heiki Raudla, Vahur Pohlasalu, Lilian Tambek. Matemaatika õppimisel väga 
olulist ruumilist mõtlemist arendati õpetaja Rein Grünbachi juhendamisel joonestamise abil. Matemaatika-
füüsika klasside vilistlastest moodustatud nõukogu toetab stipendiumiga igal aastal ühte Jakobsoni kooli õpilast 
silmapaistvate tulemuste eest reaalainetes. 1993. aastast tänaseni korraldavad meie kooli füüsikaõpetajad koostöös 
vilistlasnõukoguga Jakobsoni-nimelist Viljandi maakonna füüsikavõistlust.

C. R. Jakobsoni nimelise Viljandi I Keskkooli matemaatika- ja füüsikaõpetajad aastal 1973. I rida (vasakult): Siiri 
Kaasik, Endel Meidla, Juta Hanso. II rida: Andres Haavasalu, Veljo Aava, Heiki Raudla, Jaak Tamm. III rida: Elvi 
Meidla, Damara Mätas, Evi Jänes. Foto: Rein Grünbach.
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2012. aastal, seoses kooli reorganiseerimisega, sai C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumist Viljandi Jakobsoni Kool. 
Ehkki süvaõppeklasse meie koolis ei ole, väärtustame endiselt kõrgelt reaalainete ja lõimitud loodusainete õpetamist. 
Kõigis kooliastmetes on suurendatud matemaatika nädalatundide arvu, alates 5. klassist õpitakse lennuülestes 
temporühmades, et pakkuda igale õppijale tema võimetest lähtuvat õpet. Alates 2020/2021. õppeaastast õpetatakse 
lennuülestes temporühmades 8. ja 9. klassis ka füüsikat, keemiat ja bioloogiat.

Reaal- ja loodusainete süvaõpet kõikides kooliastmetes pakutakse lisaks valikainete toel: 2. klassis male, 2. ja 
3. klassis robootika, 7. klassis matemaatikat ja füüsikat lõimiv matemaatika praktikum. 6.-8. klassis valib iga 
õpilane täiendavalt ühe valikaine trimestris, reaal- ja looduainetest on valikus matemaatikaklubi olümpiaadideks 
valmistumiseks, erinevate matemaatiliste programmide ja füüsika erimetoodikate praktikumid, geograafia ja 
kalanduse välipraktika jne. Lisaks tegutsevad valdkonda toetavate huviringidena mõttespordi- ja robootika-, 
teadusteatri ja kosmoseringid. Teadusteatri õpilased osalevad festivalidel ning viivad koolis läbi tunde noorematele 
õpilastele. Kosmosering tegutseb koostöös Kosmosekoolide võrgustikuga. Esimene õpilaste ehitatud kosmosesondi 
lend toimus septembris 2020.

C. R. Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi matemaatika- ja füüsikaõpetajad aastal 2011. Istuvad vasakult: Lilian Tambek, 
Malle Eglit, Eva Loodus, Tiina Vilberg. Seisavad: Igor Anissimov, Andres Haavasalu, Vahur Pohlasalu, Maila Visnap, 
Marika Anissimov, Eero Järvekülg. Foto: Rein Grünbach.

Kosmosesondi stardi ettevalmistused 26.09.2020 Viljandi Jakobsoni Kooli staadionil.
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KONVERENTSI KAVA

10. september 2021 (Estonia pst 6)

9.15 Väliskülaliste ja esinejate tervitamine direktori kabinetis

9.45 Osalejate registreerimine ja tervituskohv

10.30 Konverentsi avamine. Liina Kersna (Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister). Ene Saar (Tallinna 
Reaalkooli direktor)

11.00 „Kuhu suunavad uued valdkondlikud arengukavad Eesti haridust ja teadust?“. Kristi Vinter-
Nemvalts (Haridus- ja Teadusministeerium)

11.30 „Õpetajate järelkasv peab olema riiklik prioriteet“. Liis Reier (Tallinna Prantsuse Lütseum)

11.45 „Õpetaja hääl seadusloomes“. Viktoria Ladõnskaja-Kubits (Riigikogu)

12.00 „Mida teha õpetajate järelkasvu kindlustamiseks?“. Liina Põld (Haridus- ja Teadusministeerium)

12.30 Lõuna

13.15 Teemasessioonid

14.15 Paneeldiskussioon

15.00 „Gümnaasiumi sisseastumistestide läbiviimine distantsõppe tingimustes: ülevaade Tallinna nelja 
kooli ühiskatsete e-testidest 2020. ja 2021. a kevadel rõhuasetusega matemaatika- ja füüsikatestidel“. 
Martin Saar (Tallinna Reaalkool ja Gustav Adolfi Gümnaasium)

15.30 Paus

16.00 „Õppekäigu elujõulisusest distantsõppe ajastul“. Helene Uppin (Tallinna Ülikool ja Eesti 
Meremuuseum)

16.30 „Õpilane, kes tunneb oma aju“. Jaan Aru (Tartu Ülikool)

17.00–18.00 Paneeldiskussioon

18.30–19.15 Õhtune töötuba Tallinna toomkirikus Christian Ackermanni loomingu teemal. Juhendavad Hilkka 
Hiiop (Eesti Kunstiakadeemia) ja Tiina-Mall Kreem (Ajaloopilt, Kadrioru Saksa Gümnaasium)
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KONVERENTSI KAVA

11. september 2021 (Estonia pst 6)

9.00 Osalejate registreerimine ja tervituskohv

9.45 Paneeldiskussioon

10.30 „Ressursid, X-neutraalsus ja rohe-amokk“. Alvar Soesoo (Tallinna Tehnikaülikool)

11.00 Sirutuspaus (ehk pakutakse vitamiine)

11.15 „Mida õpetab linn?“. Tuul Sepp (Tartu Ülikool)

11.45 „Koroonamatemaatika – ehk kuidas tuua päevakajalised teemad matemaatikatundi?“. Krista 
Fischer (Tartu Ülikool)

12.30 Paralleelsed loengud ja töötoad

13.15 Lõuna

14.00 Paralleelsed loengud ja töötoad

15.00 Paralleelsed loengud ja töötoad

15.50–16.20 „Kombates tegelikkuse ja võimalikkuse piire“. Tarmo Soomere (Eesti Teaduste Akadeemia)

16.20–16.30 Kokkuvõtete tegemine aulas. Konverentsi lõpetamine

Alusharidusele ning esimesele kahele kooliastmele suunatud konverentsi osa

11. september 2021 (Pärnu mnt 11)

9.30 Osalejate registreerimine ja tervituskohv

10.00 Alusharidusele ning põhikooli esimesele kahele kooliastmele suunatud konverentsi osa avamine. 
Ene Saar (Tallinna Reaalkooli direktor)

10.05 „Alushariduse õppekava“. Triin Rass (Haridus- ja Teadusministeerium)

10.30 „Tallinna Reaalkooli oma nägu I ja II kooliastme õppekava näitel“. Aili Hõbejärv (Tallinna 
Reaalkool)

11.00 „Tallinna Reaalkooli lõiminguprojektid II koolastmes“. Reet Varik (Tallinna Reaalkool)

11.25 „Õppekäigu elujõulisusest distantsõppe ajastul“. Helene Uppin (Tallinna Ülikool ja Eesti 
Meremuuseum)

11.45 Eesti Lasteaednike Liit ja Eesti Klassiõpetajate Liit

12.15 Lõuna

13.00 Paralleelsed töötoad

14.00 Paralleelsed töötoad

15.00 Paralleelsed töötoad

15.50–16.00 Konverentsi lõpetamine



Reaalkool on ise üks suur sümbol.

Pole nii väga oluline, kas meil on must-kuldsed mütsid peas või suure erriga sõrmused sõrmes.

Isegi need lapsed, kes mingil momendil Reaalist mujale hajuvad, jäävad realistideks oma südames aegade hämarikuni.

Meil on pea poolteistsada aastat ajalugu.

Selle aja lugu märgivad märgid ja sõrmused ja mütsid ja tänapäeval rõõmus kaubandus kuni vihmavarjudeni välja.

Ometi on särgid-värgid vaid märgid.

Nad märgivad seda, et arukate inimeste koolist puhta lollpäid välja ei tule.

Ei tule praegu, ei tulnud ennegi.

Reaali märgil on tähendus.

Reaali märgiga inimest saab usaldada.

Tark tüüp tõenäoliselt.

Uskugem ja usaldagem.

Meie R on suurem, kui arvata söandame. / Karl Martin Sinijärv (vil! 103)


