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Valikuvõimalus on avar:
ole ainult mees otsustama...
Vaatan tõtt kolme nädala taguse
Tallinna linnalehega, kus kirjas kolm ja
poolsada nime. Kõik need pealinna
elanikud registreeriti 2.novembril
saadikukandidaatideks linnavalitsuse
uude koosseisu. Konkurents
volikogusse on tihe, sinna pääseb 80
saadikut ja seega on linnakodanikel
avar valikuvõimalus, kelle poolt
hääletada.
Oma särk on ihule lähemal. Uurin
Akadeemia valimisringkonna nimekirja
ja ennäe, üks keskkooliaegne
klassivendki volikogusse pürgimas.
Vähemalt teda ma tunnen. Nime
poolest tuttav on ka Mustamäe EEV
juhataja. Eks sellest majast ole ju üsna
tihti torulukkseppa vaja läinud. Nüüd
saab sealt seebi-ja suhkrutalonge.
Vajalik asutus.
Õpetajat on ikka austusväärseks
isikuks peetud. Palju siis neid on
kandidaatideks üles seatud? On ikka.
Leian nimekirjast üsna mitu koolijuhti:
Tõnismäe valimisringkonnas mõlemad
sealtkandi võõrkeeltekoolide juhid:
Mart Kuurme ja Nikolai Tšurilin.
Nõmmel kandideerib Arno Kikas 10.,
Lasnamäel Rein Kamps 13.,
Pelgulinnas Ants Elvik 8. keskkoolist.
Kokku leian koolmeistreid tosina
ringis. Enam-vähem sama palju saan
kõrgkoolide õppejõude ja teadureid.
Ainult et vahekord jääb 9:1 Tallinna
Tehnikaülikooli kasuks.
Vanapaganatosinajagu
saadikukandidaate on üles seadnud
kuulus liidutehas "Dvigatel". Tallinn on
merelinn, tihti vilksatab nimekirjades
Eesti Merelaevanduse esindajaid.
Tõsi, valikuvõimalus on avar. Ole
ainult mees ja otsusta, kes on kõige
paslikum linnavolikogusse.
Saadikuks pürgijail on käes
tõõtihedad päevad. Linnaleht avaldab
järjepanu nende valimisplatvorme
koos näopiltidega, et kaaslinlased
teaksid, kellega tegu. Iga päev
korraldatakse ka kohtumisi valijatega,
kus tulevase linnavolikogu liikmega
võib näost näkku tuttavaks saada.
Möödunud nädalal oli äsja ühte
Mustamäe kooli. Sellesse samasse,
mille kohta mõni aeg tagasi vabariigi
Ülemnõukogu saadikud arvasid, et
annab ühe korraliku maakooli möödud
välja. Tol õhtul kogunesid aga 37.
keskkooli Vilde valimisringkonna
saadikukandidaadid, keda on 3-le
mandaadile kandideerimas 10. Ent 3
neid seekord valijatega kohtuma tuligi.
Kõigepealt astus üles samas
ringkonnas elav ja Mustamäe elu,
huvide ja probleemidega läbi ja lõhki
tuttav mees Jaan Moks. Võrumaal
Rõuges sündinud, elab ta Tallinnas
1962.aastast, mil asus pealinna
ehitusinseneriks õppima. Töötas
ehitusel, ehitusinspektsioonis ja oli
alles hiljaaegu mitu aastat järjest
Oktoobri rajooni täitevkomitee
esimees. Praegu saab täis aasta
rajooni parteijuhi rollis. Jaan Möksile
on omane ka 37. kool, sest siin on
esimesest kuni viimase koolikellani
õppinud tema mõlemad tütred, kellest
vanemast nüüdseks saanud
kõrgharidusega ökonomist ja noorem
pürib TPedls arhiivindustöötaja diplomi
poole.
Saadikukandidaat avaldas
arvamust, et kõigi valuprobleemidega,
millega puutub kokku kogu meie
ühiskond ja vabariik, Tallinn ja tema
kõige vanem uusrajoon Mustamäe,
üks saadik toime ei tule, kuigi ta neid
teab ja tunneb. Seepärast valigu iga
saadik probleemid, millega tegelda,
tehku linnavolikogule ettepanekuid,
kuidas neid lahendada. Jaan Moks jäi
kindlaks ühele põh seisukohale -
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küsimust
Väino
Rajangule
Uutmine koolis on direktori nägu.
Haridusasjade otsustamisel on rahvasaadiku osa väga suur,
seega peab nii kohalikes nõukogudes kui ka Ülemnõukogus
olema arvukalt haridustöötajaid.
Haridusseadus vajab üldrahvalikku arutelu.
Loodava HM funktsioonid töötati välja koostöös laia üldsusega.
i lamujrwiuugy viHwviaiww ywHgiai
aastat. Kas selle ajaga on meie haridusslus midagi muutunud? Millisel määral
on kultuuri-ja hariduskontseptsioon teie

arvates üldse paikapidavad?

Oma
saadikukavatsusi
tutvustab
JAAN MOKS
volikogu olgu ühtne meeskond, kes
suudaks linna asju selle elanike
huvides lahendada. Sõnagalinnavolikogu peab olema linna
peremees, linna raha, sealhulgas ka
valuuta käsutaja. Viimast ei tule
jagada "Inturisti" või muude
ametkondadega. Linn peab hakkama
saama olemasoleva tööjõuga ja tuleb
peatada selle sihipäratu laiendamine.
Rahvast on vaja usaldada ja talle
tehtust aru anda: avalikustada kõik
linnas eri firmadega sõlmitud
kokkulepped ning esitada rahvale
täielik aruanne kulutuste kohta.
Mustamäe tuleb lõplikult välja
arendada. Saadikukandidaat pidas
silmas elamumajanduse korrastamist
ning kaubandusvõrku, teaduspanga
loomist ja lastepolikliiniku ehitamist,
sest tervest lapsest kasvab terve
tööinimene. Terve tööline tähendab
aga tervet majandust.
Hoolt nõuab ka haridusmajandus,
sest tagala on vaja kindlustada. IMEIe
üleminekul peab sellega tõsiselt
arvestama. Eelkõige on vaja arukalt
läbi mõelda hariduskorraldus, sest
seni vastuvõetud sellekohased
seadused ja dokumendid ei vasta aja
nõuetele. Jaan Moks avaldas toetust
samas ringkonnas kandideeriva TTÜ
dotsendi Endla Lipre
saadikuplatvormile, milles oluline osa
hariduse edendamisel.
Tallinna Tehnikaülikooli
toiduainekeemia ja tehnoloogia
kateedri dotsent Endla Lipre on põline
tallinlanna, kes pärast 7. keskkooli
lõpetamist oma praeguses töökohas
körgkoolituse saanud.
Saadikukandidaat pidas
esmatähtsaks vaba ja turvalist kodu.
Tuleb peatada linna suurim hädade
allikas - immigratsioon, millest
johtuvad elamistingimuste
halvenemine ja elatustaseme langus,
siit elamis- ja inimsuhete kultuuri
allakäik.
Inimkeskne elukorraldus nõuab

head haridust. Haridus vajab suuremat
väärtustamist ja vahendeid algkoolist
ülikoolini. Haridus loob eeldused
Tallinna inimsõbralikuks arenguks ja
paneb aluse töökultuurile. Ilma selleta
ei anna ka IME tulemusi.
Oma igapäevatöö poolelt nägi
saadikukandidaat vajadust luua
sõltumatu süsteem toiduainete
kvaliteedi kontrolliks. Tuleb lõpetada
"anonüümsete", teadmata päritolu,
koostise ja kvaliteediga toiduainete
müük. Linna eelarves on vaja leida
vajalikud summad koolitoitlustamisele,
et lastele pakutu oleks kvaliteetne ja
isuäratav. Kus, mida ja kuidas me
sööme-joome - seegi on kultuuri,
hariduse ja tervishoiu koostisosa, mis
vajab kaitset ja väärtustamist.
Niisuguse platvormi esitas oma
valijatele TTÜ dotsent. Ja nõustugem
- see on igati inimsõbralik.
Roheliste liikumise esindajana
astus üles saadikukandidaat Tiit
Tapupere, vabriku "Kalev" lukksepp,
kes oma valimisplatvormis puudutas
puhta elukeskkonna ja
ökoloogiaprobleeme pealinnas.
Tõsi, on valikuvabadus, ent on
ilmnenud ka vastasseis seaduste
vastuvõtmisel nii meie oma
Ülemnõukogus kui ka Moskva
võimukoridorides. Vastasseis kutsub
valimisi boikoteerima ja ei tee seda
mitte üksnes Eestimaal, vaid levitab
oma seisukohti NSV Liidu
Ülemnõukogu saadikute hulgas, ja
seda just IME programmi
vastuvõtmise päeval.
Möödunud nädala reede Tallinna
linnaleht toob ära nende 60
saadikukandidaadi nimed, kes
loobusid linnavolikogusse
kandideerimast. Loomulikult pole kõik
neist "Panfilovi diviisist" ega
liidutehastest, kus valimisi
boikoteeritakse. Kahju vaid, et
Tõnismäe valimisringkonna nimekirjas
silmasin ka mõlema seal
kandideerinud koolijuhi nime.
Kes on 80 Tallinna volikogu
saadikut, selle otsustavad valijad juba
ületuleval pühapäeval. Tulemused
saame teada nädalapäevad hiljem, kui
arvutid on valijate hääled kokku
lugenud. Seni aga valimisvõitlus jätkub
Ü L O TIKK

HK on tõepoolest poolteist aastat eksisteerinud ja hakkab nüüd hingusele
minema, sest 1.jaanuarist on plaanis
muuta see haridusministeeriumiks
(HM). Selle ajaga on haridussüsteemis
toimunud palju olulisi muudatusi. Kõigepealt - kohapeal on õigused tunduvalt
suurenenud, oleme paljudes küsimustes andnud otsustusõiguse alla. See annab võimaluse kohtadel paindlikumalt
asju ajada ja seda ka tehakse, kuigi kõik
ei ole demokraatiaks valmis. Demokraatia eest võidelda on kerge, aga seda ellu
viia on väga raske. Nii meilgi - kuni õigusi ei olnud, jätkus rääkijaid. Kui õigused
käes ja oleks vaja tegusid teha, siis ei
tule kaugeltki kõik kaasa. Arvan, et nii
kultuuris kui hariduses peab olema platvorm või vähemasti tegevuskava, muidu
tekib rabelemine siia-sinna. Vaja on seisukohad ühtlustada. Seepärast oh meil
välja töötatud ja kolleegiumi koosolekul
heakskiidetud haridusplatvorm. Kiitsime
selle heaks, kuid ei kinnitanud, sest elu
teeb pidevalt korrektiive ja neid tuleb teatud ajavahemike järel ka atvestada.
Poolteist aastat on Eestile olnud tõeliselt murranguline. Haridus kui Konser-

vatiivne institutsioon ei ole suutnud ajaga kaasa minna. Milles näete peapõh-

jvst? Õpetaja väidab, et koolis ppie suurt
midagi muutunud, Qn siin viga vaid õpetajas või kelleski muus?
Hariduselu on kogu maailmas küllalt
konservatiivne ja nii see peabki olema.
Küllap tooks kergesti muudetav haridus
rohkem kahju kui kasu. On ju haridussüsteemi omapäraks pikk toimetsükkel:
1 .klassist kuni kesk- või kõrgkooli lõpetamiseni. Siin võtavad muudatused rohkesti aega, neid tuleb teha järk-järgult.
Seda teed on mindud näiteks uue õppeplaani elluviimisel, mis hakkas kehtima kõigepealt 1 5 . ja 10. klassides, järgmisel aastal juba kuues klassis. Niimoodi muutub sisu ja see on normaalne. Küllap on koole, kus paari viimase aastaga
pole midagi muutunud. Kohtudes õpetajate ja teiste elualade inimestega olen
jõudnud veendumusele - uutmine ja
kogu uutmisprotsess koolis on direktori
nägu, sest enamik õigusi on antud koolidesse ja väga palju oleneb sellest, kuidas kooli juht neid kasutab. Üks teeb
seda edukalt, teine võib-olla ei olegi valmis, ootab korraldusi kõrgemalt poolt, tegutseb vaid siis, kui antakse käsk. Mul
on häbi tunnistada, aga ka HKs on veel
üksikuid inimesi, kes sellest patust puhtad pole, kes ootavad, et neile näpuga
ette näidatakse.

Vaadete pluralism on täna üldlevinud,
Ka hariduses (meenutagem haridusseltsi ja haridusnõukoqu mõttelahknevusi).
Millega seletada HK seisgkohta; jääda
alati kaitsepositsioonidele, enamasti

K Ü M N E D T U H A N D E D LAPSED ON T S E R N O B Õ L I SÜÜTUD

oma seisukohtadele?
Loen sellest küsimusest välja, et ei
teata, kuidas HKs otsustused kujunevad. Vaadete pluralismi oleme kogu aeg
arvestanud. Et HK kohta öeldakse erinevaid arvamusi, on täiesti loomulik. Kaalukate otsuste vastuvõtmisel püüame
kõigepealt leida ühe või isegi mitu võimalikku lahendust. Viime need üldsuse
ette ja jälgime reaktsiooni - see ongi
avalik arvamus. Kasutame mitmesuguseid ühiskondlikke nõukogusid (näiteks
direktorite nõukogud) või foorumeid. Nii
kujunevad HK seisukohad kollektiivse
mõttetöö tulemusena. Et mitte jääda üldsõnaliseks, annan igale lugejale võimaluse seda väidet Nõ vahendusel kontrollida. Mäletate, kui hakkasid liikuma jutud
VÕTi ja kogu metoodikasüsteemi reorganiseerimisest. Arutasime seda mitmel
foorumil, pakkusin oma artiklis (vt NÕ nr
41989) välja 3 võimalikku varianti. Seal
sai öeldud ka, et võib olla realiseerub
hoopis neljas või viies. Kui neid materjale (lisaks ka vastukajad) tagantjärele
analüüsida, saab igaüks asjade arengule hinnangu anda (milline algvariant, millised tänaseks elluviidud otsused).
Ma ei ütleks, et oleme alati kaitsepositsioonil. Me ise oleme soodustanud, et
tekiks võimalikult aktiivne diskussioon ja
seda ka saavutanud. Kui keegi tõlgendab seda kui HK möödalaskmist, siis
see on ilmne eksitus. Meile on tähtis tulemus, milleni jõutakse kollektiivselt.
Näiteks võiks tuua uue õppeplaani koostamise. Kui palju variante töötati läbi
enne kui jõuti selleni, mida täna koolis
rakendatakse. Vaevalt suutnuks me
ühistööta nii demokraatlikku õppeplaani
koostada.

Kas teid rahuldab see, kuidas üldsus
tuleb kaasa haridus- ja kooliprobleemi-

de lahendamisega? Kas pole põhjust arvata. et isemajandavas Eestis olukord
veelgi halveneb?
Ei, ma ei ole sellega rahul I Võib tuua
üsna konkreetseid näiteid, et meie haridusprobleeme pole lihtsalt mõistetud.
Suhteliselt hiljuti toimunud Teaduste
Akadeemia üldkogus arutati muu hulgas
ka uute akadeemikute valimist ja erialade avamist. Juttu oli meditsiinist jms,
kuid ei kõneldud sõnagi haridusest.
Meie TAs ei ole ühtki hariduse esindajat,
kuigi pedagoogikateadlasi on omajagu.
TAs on väga kõrge teaduspotentsiaaliga
erudeeritud inimesi, keda igati austan.
Ometi on nad haridusprobleemid kahe
silma vahele jätnud. Seda juhtub mujalgiArvan, et Eesti üleminekul isemajandamisele peaks olukord paranema. Mulle on niisuguse kindluse andnud käesolev nädal (intervjuu on tehtud 23.nov A.R.). Teatavasti arutas Eesti valitsus
esmaspäeval ja kolmapäeval järgmise
aasta eelarvet. Kui analüüsida kahe
päeva tulemusi, siis on tehtud väga oluline nihe sotsiaalsfääri, sealhulgas ka
hariduse kasuks. Meie valitsuses ei ole

ma näinud sellist eelarve arutelu, seal
mõistetakse, et vanamoodi enam edasi
minna ei saa.
Seniavaldatud IME programmis on
vähe ruumi haridusele, olemasolev tundub hiljem lisatuna. Ometi saab kõik alguse inimesest, tema haritusest. Millised on teie seisukohad? Kas teid rahuldavad hariduse määrangud ja sellele

jäetud osa IM Es.
Isemajandava Eesti majanduslikud
võimalused on meile väga olulised. Kui
väidetakse, et IME probleemistikus on
vähe juttu haridusest, siis mulle tundub,
et inimesed on unustanud IME tähenduse. IME on eeskätt majanduse problemaatika, Eestile õiguste kättevõitmine.
Alles siis, kui need käes, saame ise otsustada, kui palju võime kulutada haridusele, tervishoiule või kultuurile. IME
tähendab eeskätt võimaluste loomist.
Selle realiseerimisel on inimesel väga
tähtis roll. See aga, kui palju eraldab
Ülemnõukogu Eesti eelarvest haridusele, kultuurile, tervishoiule või_ millelegi
muule, sõltub sellest, kuidas Ülemnõukogu saadikud inimese probleeme mõistavad. Sellel, et siiani haridusele liiga
vähe anti, on omad põhjused: piirasid
üleliidulised ettekirjutused ja eelarve
projektist oli paljudes küsimustes võimatu midagi konkreetset välja lugeda. Eelseisval Ülemnõukogu istungil on eelarve
projekt selge, reservid ja vajakajäämised nähtavad. HK ja tulevikus haridusministeeriumi (HM) ülesanne on Ülemnõukogus vastuvõetud poliitika ellu viia.
Meile on väga tähtis, et ka uues Ülemnõukogus oleksid haridustöötajad arvukalt esindatud, sest nende nägemusest
oleneb väga palju. Täpselt samuti on kohalike organite valimistel saadiku roll
suur, sest temal on sõna öelda, kui palju kohalikust eelarvest haridusele, kultuurile, sotsiaalhooldusele jt eraldada.
Olen IME programmis hariduse määrangutega rahul, küsimus on selles, kuidas tekkivaid võimalusi kasutada.

Hariduskomitee on andnud koolile
palju vabadusi (ülikoolile autonoomia).
Ometi kuuleme-loeme ajakirjanduses
pidevalt avaldusi, kus väidetakse, et direktoreidki määrab HK. Ikka küsitakse
pisimuudatusteks luba HKst. On see

teadmatusest, mida põhjustab puudulik
info?
Niisugune on meie hariduse tegelik
olukord. Kuigi oleme paljudes küsimustes andnud otsustamisõigused alla ja
enamik neist lahendatakse kohapeal,
kõneldakse vastupidist. Hariduskomitee
määrab ainult otsealluvate koolide direktoreid (enamasti küll kinnitab valimiste
tulemused), nimelt tehnikumide ja kutsekoolide direktorid.
Sageli tuleb HKI tõesti olla konsultatiivorgan, sest meilt küsitakse nõu üpris
erinevates (sageli üsna tühistes) asjades. Üleminekuperioodil puudub mõnel
inimesel kindlustunne ja ta vajab julgustust. Meie inimesed pole kunagi abist

menko kabinet. Jutustab noor koolidirektor A.Kaminski: "Minu Vjatšeslav on
nelja ja poolene. Varem ei valutanud
tal midagi. Pärast Tšernobõli on valud
maos. õhtuti ei suuda uinuda - jalad
valutavad. Kolm aastat räägiti meile, et
kõik on normaalne, radiatsiooni tase
alaneb. Nüüd osutub, et see on kümneid kordi üle normi. Ja inimestel on
vaja mujale asuda. Aga kuidas pean
mina seda kõike selgitama, kuidas inimestele silma vaatama, sest mina ju
neid rahustasin. Tuleb välja, et - petsin?!"
...Kehalise kasvatuse tund Naroditšis. "Lapsed on väga palju muutunud,"
tunnistab õpetaja. "Väsivad kiiresti. Tähelepanu jagub tunnis vaid 15 minutiks. Esineb minestusjuhtumeid, mistõttu on sagenenud ka luumurrud. Ja elavad nad üldse mitte laste kombel: õues
ei tohi mängida, jõe äärde ja metsa ei
tohi minna, õuna ei tohi võtta."
...Partei rajoonikomitee esimese
sekretäri V.Budko kabinet. Ta annab

parajasti intervjuud oma vabariigi raadio korrespondendile: "Aastaid ei teadnud me rajooni territooriumil tehtud
analüüside tulemusi. Inimesed elasid
nagu enne avariid! Ent praegu on 4
küla juba välja kolitud, 12-1 seisab see
ees, 69 asustatud punkti on juba kantud range režiimi gruppi ja vaid 11 on
tunnistatud "puhasteks" (tõsi, taas on
arusaamatu, mille alusel). Kujutage endale ette: siin on "puhas" küla, aga üle
tee - "saastatud". Kuidas seda mõista,
seletada?!"
"Viiest tuhandest Naroditši rajooni
lapsest on juba 115 kantud vältimatu
riski gruppi," kõneles rajooni lastearst
A.Teplitski. "Normiks on saanud maoja'soolte- ning kilpnäärmehaigused, allergia. Ent möödunud on kõigest veidi
üle kolme aasta! Mis saab edasi?"
Sealkandis olin elus esimest korda.
Kuid paljugi oli tuttavlikku. Rajoonikeskusse viitaval teetulbal oli - Tšernobõli
AEJni 170 km mõõda asfaltteed, otse
aga 68 km. Silt "Transiittranspordile
sissesõit keelatud!" Sada meetrit hil-

Et rahva seas niisugune arvamus levib, tuleneb ilmselt seisakuaja mõttelaadist. Nõutakse mult ju praegugi, et lahendaksin koolidirektori ja õpetaja konflikte. Ollakse harjunud pöörduma just
esimehe poole ka neis küsimustes, mida
näiteks peaspetsialist edukalt lahendada suudab. Enamasti suunab sekretär
sellised pöördujad peavalitsustesse.
Muidu võiks juhtuda, et olulised probleemid jäävad lahendamata. Praegu on
aega äärmiselt vähe. Tulen enamasti
kell 8 komiteesse (tööpäev algab kell 9)
ja kunagi ei tea, millal koju jõuan. Kui naine seda hommikul küsibki, siis sageli ei
oska ma vastata.

rohkem!
Vahest on võimalik, et need küriid ei
ole inimese tervisele kohutavad ja meditsiinijuhtidel on õigus? Kuulame Ukraina TA Botaanikainstituudi rakubioloogia osakonna juhataja D.Grodzinski
arvamust: "Risk sõltub otseselt doosist.
Kui keemilise mürgistuse puhul võib
määratleda ohutu kontsentratsiooni piiri, siis kiiritusega on teine lugu. Radioaktiivse fooni vähimgi suurenemine
on juba risk."
Sõna on Ukraina TA tuumaenergeetika ökoloogiaprobleemide keskuse juhatajal V.Tšumakil: "Ameeriklased arvavad, ja me asume samal seisukohal,
et maksimaalselt lubatav norm kogu
inimelu kestel on 10 bari. Maaelanikud
võisid esimestel päevadel saada kilpnäärmele doosi 150 bari, juues vaid
ühe liitri piima. Meie uuringud naaberrajoonis Luginos, kus on kontrollitud 43
asulat, sedastasid, et sisemine kiiritus
(toidu ja veega) võib inimestel küündida 10 barini aastas."
Ukraina TA Tuumauuringute Instituudi direktor, füüsika-matemaatikadoktor I.Višnevski: "Naroditši rajoonis
väheneb pinnase radioaktiivne saastatus 10 aasta jooksul kaks korda. Normaalsele tasemele alanemine võib toimuda mitte varem kui 50 aasta pärast."

Sellest kõnelesid teadlased Ukraina
TA Presiidiumis ja pole mingit põhjust
neid mitte uskuda. Praegu Naroditšis
asetleidva võrdlemine Tšernobõliga
pole juhuslik. Siingi tahab keegi pisendada tragöödia tähendust, summutada
selle tugevat kõlajõudu.
Muidugi ei saa väita, et inimeste
jaoks pole midagi tehtud. Pärast NSVL
Ministrite Nõukogu käesoleva aasta otsust on paranenud nn režiimiga külade
toiduainetega varustamine, tehakse ettevalmistusi eriti saastatud asulate elanike evakueerimiseks...
Kuid rahulolevaid inimesi ma Naroditšis ei kohanud. See-eest kogesin
ebakindlust, rahutust: mis saab edasi,
kuidas elada? Väljapääsu näevad inimesed ühes - ära sõita. "Olin kaua optimist," nentis kibestunult Naroditši
keskkooli direktor D.Kozinski, "aga
praegu pole kahtlust, et vaja on. evakueerimist. Ja eeskätt tuleb päästa lapsed."
Kerge öelda - päästa. Valmistutakse
12 küla elanike mujale viimiseks. Kuid,
esiteks, peetakse seda siin väheseks,
kuna kümneid teisi külasid asub samuti
radiatsiooni Damoklese mõõga all. Teiseks, ümberasustamine kestab graafi-

Kui kaugel on haridusseaduse koostamine? Kas 15.nov NHs avaldatu kuulub haridusseaduse projektide hulka?

Haridusseaduse koostamine on väga
tõsine töö. Meil on koos juba kolmas projekt. Seda on vaja selleks, et inimesed
saaksid vahepeal tervikvariandi läbi lugeda. Siis tekivad uued mõtted, saab
täpsustada. Eile toimus järjekordne arutelu Tartus, kus minagi osalesin. Leppisime kokku, et toimkond viib haridusseaduse projekti nii kaugele, et saaksime
selle veel detsembrikuu kolleegiumi
koosolekul läbi vaadata ja esitada vabariigi valitsusele. Minu arvates peaks
enne Ülemnõukogusse esitamist toimuma haridusseaduse üldrahvalik arutelu.
Tundub, et olulisi muudatusi enam ei
tule, küll aga täpsustusi ja redaktsioonilisi parandusi.
Haridusseaduses on täpselt määratletud, missugused küsimused jäävad
Eesti valitsuse, missugused HMi, rajoonide/linnade või õppeasutuse pädevusse. Tulevikus juhitakse haridust (nagu
kogu rahvamajandust) seaduste alusel.
HM tegutseb vastavalt seaduses kehtestatud mänguruumile. Nendes küsimustes, mis tema pädevusse ei kuulu,
pöördub valitsuse poole.
15.nov "Noorte Hääles" avaldatud
materjal ei ole haridusseaduse toimkonna, vaid teise inimeste rühma välja töötatud. On igati tervitatav, et näidatakse
initsiatiivi, pakutakse lahendusi. Eri inimeste nägemuste kõrvutamisel tekivad
uued ideed. Kas oli siiski mõtet avaldada haridustöötajate seas segadust tekitavat projekti? Selle koostajate hulgas
oli neid, kes kuuluvad haridusseaduse
(Järg 2. lk.)
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Lapsed - Tšernobõli vangid
(Algus ÕpL nr 47.)
"KUI ÜHE SÕNAGA KOKKU VÕTTA
SEDA, MIS TOIMUB NARODITŠIS Ъ>
TOMIRIMAAL, TULEB ÖELDA OTSE:
SEE ON KURITEGU," - hindab olukorda ajakirjanik V.GOMTA.
Read märkmikust iseloomustamaks
üldpilti.
...Lõunasöök Malõje Klištši koolis.
Lapsed küsivad, mis on teiseks roaks.
"Maks," kostab kokk. "Seda me ei söö.
Maksas on radiatsiooni kõige rohkem,"
vastatakse tõsiselt. Sest et teatakse.
...Malõje Manki. Lühike kahekõne
külatanumal. Suurte krobeliste kätega
elatanud naise silmad väljendavad
valu, viha, põlgust. "Me ei usu enam
mitte midagi) Sõidavad siia autodega,
pärivad, lubavad ja niipaljukest sa neid
näedki! Räägivad, et aiast ja aiamaalt
ei tohi midagi süüa. Aga millega last
toita? Ise nad söövad seda, mida on
kaasa võtnud. Te jätsite inimesed ju radiatsiooni kätte hukkuma!"
...Haridusosakonna inspektori A.AIfi-

keeldunud. Enamasti pöördutakse linna/rajooni tasandi poole. Alles siis, kui
seal probleemi ei lahendata, oleks Õige
HKsse tulla.
Hariduskomiteele heidetakse ette jäikust otsustes, vähest avalikustamist
summade jaotamisel. Väidetakse, et komitee esimehest allpool ei saa enamikku asju otsustada. Kuidas tundub see
teile?
Küsimus jäikusest otsustamisel on
mulle huvitav. Kui HK komplekteeriti, siis
esitasin nõude: otsust saavad muuta
ainult need, kes selle vastu võtsid. Mitte
näiteks nii, et peavalitsuse juhataja otsbseid muudab mõni tema alluv. Küll aga
võib juhtuda, et tehtud otsus on vale. Siis
tuleb otsustajale ette kanda täiendavad
asjaolud ja taotleda teist otsust. Nii on ka
toimitud. Selle nõude esitasin, et vältida
segadust. Kui üks võtab otsuse vastu ja
teine muudab seda, tekib anarhia, mis
teeb suuremat kahju kui vale otsus. Oleme muutnud mitmeidki otsuseid. Seda
teevad inimesed, kes need vastu võtsid.
Kui seda nimetatakse jäikuseks, tuleb
meil sellega leppida.
Summade jaotamist on tõepoolest
vähe avalikustatud. See on sama probleem, mis oli siiani vabariigi eelarvega.
Kui tuleb 1990.a eelarve kinnitamine,
avaldatakse materjalid ajakirjanduses.
Sealt võib igaüks näha, kui palju haridusele eraldatakse. Ajalehes "Reede" (nr
35 ja 36,1989) ilmunud artiklis püüdsin
neid arve käesoleva aasta kohta avalikustada. Suurt saladust pole me kunagi
teinud, sest summasid jaotatakse ju normatiivide alusel. Vaid mõnes artiklis on
jäetud väike reserv, mis lubab teatud
mängumaa. Meie tööd analüüsides heitis Ülemnõukogu komisjon ette liiga väikesi reserve. Operatiivne juhtimine
nõuab suuremaid. HKI on rahade jaotamisel üsna vähe kaasa öelda ka sellepärast, et enamik raha käib läbi linnade ja
rajoonide täitevkomiteede.
Mis puutub esimehe ainuotsustamisse, siis väga palju infot ja dokumente ei
jõuagi minu lauale. Vaatan läbi dokumendid, mis tulevad Eesti NSV Ministrite Nõukogust, Ülemnõukogust ja EKP
Keskkomiteest, samuti NSVL HKst.
Nendele kirjutan resolutsiooni, kas otsus
peab minuni jõudma või mitte. See on
dokumentaalselt kontrollitav. Ülejäänud
pabereist pole mul täit pilti, need lähevad
asetäitjate kätte.

jem: "Ettevaatust! Radiatsioon! Seeni
korjata on keelatud!" Mäletan, kuidas
kolm aastat tagasi, 1986.a 9.mail, sõitsime erilaeval mööda Dneprit üles
Tšernobõli. Keegi, osutades kalameestele, kes istusid õngeritvade taga mõõda kaldaääri, oli vaimustuses: "Vaat*
missugused inimesed! Püüavad kala
ega karda midagi!" Tookord tundsin minagi midagi uhkustunde sarnast meie
"vankumatu nõukogude inimese" üle,
kes ei allu paanikale. Nüüd aga, nähes,
kuidas metsast tuli poisike seenekorviga, satun ise paanikasse: kas Tšemoböl pole meile tõesti midagi õpetanud?!
Jah, ma olen palju kordi näinud valvsaid militsionääre tsooni sissesõidu
juures, tühje külasid, vöökohani kasvanud rohtu õueaedades, suvepäikesest
pleekinud ajalehti tarede akende ees,
õunu puude all maas. Kõik see on juba
läbi elatud. Tõsi, tookord oli Tšemobölis kevad, taevalaotuses mürisesid kopterid, maa peal töötasid masinad ja tuhanded inimesed, sisendades lootust.
Aga nüüd on sügis - kurbus ja välja-

pääsmatus.
"Partei rajoonikomitee endine esimene sekretär A.Melnik ei lubanud võimu
ja pettuse jõul lapsi ära viia. Neid, kes
ei kuuletunud, nimetas paanikatekitajateks. Kui naabruses asuvas Valgevenemaa Narovljanski rajoonis viidi lapsed ära juba 6.mail, siis meil hoiti neid
paigal 25.-30.maini ja kauemgi, s.o üle
kuu. Just sel ajal oli radiatsiooni tase
kõige kõrgem... Selle tagajärjel said
meie lapsed radioaktiivset kiiritust 501000 röntgenit kilpnäärmele. Selle eest
pole senini keegi vastutust kandnud.
Partei rajoonikomitee esimene sekretär
Melnik sai aga "Tööpunalipu" ordeni.
Arvatavasti selle eest, et jättis inimesed
hätta, seades nende elust ja tervisest
ülemaks isikliku karjääri."
See on väljavõte Naroditši rajooni
elanike radioaktiivse kaitse ühiskondliku grupi kirjast. Täpsustan vaid üht laste ärasaatmine lõpetati siin 1986.a
6.juunil, s.o peaaegu poolteist kuud pärast avariid.
Nii oli esialgu. Võfo arvata, et aega

on läinud, esimene šokk on seljataga,
kõik peate laabuma. Kuid nii, nagu inimesi peteti, nii jätkatakse nende petmist. Näiteks, neli kuud tagasi sõitis
Naroditšisse Ukraina NSV tervishoiuminister J.Spiženko. Veenis: kõik on normaalne, anomaaliat pole. Haigestumised? Nii teile vaid näib, see tuleneb radiofoobiast. Peske enne sööki käsi!
Ent inimesed teadsid, et arstliku järelevaatuse tulemuste põhjal on üksnes Norintsovo ja Latašivo koolis, kus
õpivad 132 ja 65 last, kilpnäärmehaigeid 62, maksahaigeid 30, joodi riskigruppi on kantud 90, tseesiumi omasse
150 õpilast. Üldine nõrkus, peavalu,
nägemise halvenemine - ei ole vaja
meedikut, et seda näha. Mis radiofoobiast saab juttu olla, kui käesoleva aasta augustis toimunud radiobioloogide
üleliiduline kongress tunnistas: Naroditši rajoonis on keskmine foon 15-40 küriid ruutkilomeetrile. Mitmetes külades
küünib see näitaja 100 küriini. Aga see
on, kui võrrelda 1986.a kehtestatud
ajutiste normidega, lubatavast 30 korda

(Järg 2. lk.)
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Kui Paistu
paistis kaugele...

Igapäevatööks
hädavajalikust
"Elus ja alles on nad seal
pealinnas pühal" oli mu
esimene mõte, kui lugesin
"Õpetajate Lehest" nr 45 k.a
A.Ruubell selgitusrünnakut
Lauri Leesile. Nali naljaks, aga
"lihtsameelsust" püüti tõestada
põhjalikult.
Tegelikult olen minagi samu
mõtteid kaua endas kandnud.
Spetsialist U.Pilvre väited
pruuni ja rohelise tahvli selge
paremuse kohta olid üheks
kilbiks. Ise pole seda
23aastase pruuni tahvliga
töötamise kestel suutnud ära
tabada. Roheline tahvel polegi
provintsi jõudnud. Kiuslik mõte
muidugi painab: musta ja valge
kontrast peaks nagu kõige
tugevam olema. Aga
argimõistus on ilmselt üks petlik
asi. Ja nüüd me siis "lõhume"
oma koolis tahvleid tugevama
pruuni värviga üle värvida
(musta pole), et kirjutatut üldse
nähtavaks saada. Mis puutub
kriidisse, siis on see meil
tõepoolest eriline. Sain paar
aastat läbi kollektsioonides
"Lubjakivi" olevate
kriidikamakatega. Kellel need
koolis alles, soovitan kasutada.
Saate mõne aja päris
normaalselt hakkama. Või ehk
organiseerida õpetajate
ekspeditsioone tooret varuma,
siis poleks kriiti toota vajagi.
See mure peaks ju aastaid
teada olema. Mõnus öelda:
meie ei tooda, meile
saadetakse. Igatahes teada
tahaks küll, kas olukorra
parandamiseks midagi üldse
on püütud ette võtta.
Ei söanda ma unistadagi
videotehnikast või arvutitest.
Ma tahan, et mul oleksid
elementaarsedki töövahendid.
Veel ühest olukorrast, mis
seostub ümberkorraldustega
meie hallis haridussüsteemis.
Nimelt korraldati Pärnu rajoonis
tähelepanuväärne eksperiment
õppefilmidega. Filmoteek
likvideeriti, filmid jaotati
keskkoolide vahel. Nüüd saaks
ehk ühe Häädemeestelt, teise
Pärnu-Jaagupist, kolmanda
Kilingi-Nõmmelt jne. Kellele
seda sehkendamist vaja on?
Enne läksin ma filmoteeki,
tänasin õnne, et filme vähe
laenati, sest sain ikka midagi
(neid on ju ka vähe ja osa
lausa kõlbmatud). Võib-olla
seisavad mõned nüüd päris
niisama, kust mina tean. Meie
haridusnõunik on küll
erakordselt vastutulelik olnud ja
püüdnud neid mulle hankida.
Aga mis siis, kui kõik 9kl koolid
neid näidata tahaksid...
Küllap öeldakse, et
haridusjuhid ei varusta.
Reorganlseerimised aina
käivad, missugune rida
parajasti kellegi ajada on, kust
me seda küll teada võiksime?
Tänavu laboritöid
mikroskoobiga enam teha ei
saa, katteklaasid on viimseni
otsas. Kolleegid kurdavad
sama. Kas ka need tulevad
Venemaalt?
Kelle poole oleks kõige
õigem pöörduda? Millegipärast
peab õpetaja ikka veel päevast
päeva tundi minema.
Lugupeetud haridusjuhid,
see ei lohuta, et te teate meie v
probleeme ja püüate
leevendust leida. Mõni asi tuleb
lihtsalt ära teha. Ja siis on jälle
aega hariduskontseptsiooni
täiendada (või otsida) ja
taasloodav
haridusministeerium kas või
uuesti hariduskomiteeks
nimetada.
ELVI VALLEK,
Pärnu raj Uulu 9kl kooli õpetajs

Matemaatikaõpetaja!
TPedls tolmus 17. ja
18.novembril

koolimatemaatika konverents
teemal "Kooliuuendus ja
matemaatika õpetamise
probleemid Eesti NSV koolis".
Kahe päeva jooksul oli 4
istungit. Kõneldi matemaatika

õpetamise ja õpetajate
koolitamise
üldprobleemldest,
arvutiõpetusest,
päevakajalistest küsimustest
ia õpetajate töökogemustest.
Uute aegade tavade kohaselt
võtsid konverentsist osa ka
väliskülalised. Esindatud olid
Soome, Poola ja Bulgaaria.
Avatud oli ülevaatenäitus
Eesti koolimatemaatika
algupärasest õppe- ja
metoodikakirjandusest aastail
1957-1989. Mõeldud oli ka
kultuuriprogrammile.
Konverentsi töökorraldus oli
asialik j a ladus.

Ettekannete sisuga on
asjahuvilistel võimalik tutvuda
konverentsi teeside kogumiku
vahendusel. Toimunud

mõttevahetusest, mis
kogumikus ei kajastu, samuti

vastuvõetud otsuse sisust
loodame lähemal ajal ülevaate
anda "Õpetajate Lehes".
TIIA PEN JAN

Kui lähened Paistule Viljandi
poolt, on see kenakese kõrgendiku otsas, aga kerkib sealses
künklikus maastikus esile ka
muudest ilmakaartest vaadates.
Kaugele üle viljaka ümbruse
paistab iseäranis Paistu valge
sihvakas kirikutorn. Kas ka Pärnumaale ja Isegi mereni välja,
nagu vanasti rahvasuu rääkinud,
ei tea, aga Viljandi Lossimägedele (linnulennult 10 km) on see selge ilmaga küll hästi näha.
Peale oma vana kiriku (Paistu
preestrit on mainitud esimest
korda aastast 1234) on Paistu
ajaloo kestel silma paistnud ka
hariduskeskusena. B.G.Forseliuse seminari kasvandik alustas
siin õpetamist ilmselt juba 1687.a
talvel - kirjutas ju Forselius
1688.a, et Paistu kiriku juures
Õpetatakse lapsi lugema tema
meetodi järgi. Kooli olemasolu
nenditi ka samal aastal toimunud
Viljandimaa koolide revisjoni käigus. Niisiis ulatub ka Paistu kooli algus üle kolme sajandi.
Selles kirjatöös tahetakse aga
lugeja tähelepanu juhtida siinse
haridusloo hilisemale ajajärgule,
aastaile 1854-1930. Ajavahemikku 1871-1920 mahub isegi
kaks omaette kooli, poeglaste ja
tütarlaste kihelkonnakool. Laiemas kontekstis on see väikese
maa-asula puhul ja poole sajandi vältel tähelepandav. Poeglaste kihelkonnakool avati 13.(vkj
1 .)nov 1854.a Paistu vanas õpetajamajas, seega tänavu 135
aasta eest. Esimesel õppeaastal
oli 17 õpilast, esimeseks õpetajaks ja ühtlasi koolijuhatajaks
aga tubli Hans Wühner, kes paraku juba järgmisel aastal pidi
ümber a s u m a T a r v a s t u s s e .
Uhiuue koolimaja said poisid
1856.a oru nõlvale looduskaunisse k o h t a . 1 8 5 9 / 1 8 6 0 . õ p peaastal oli koolis juba 30 õpi' RAKA,f 1187, nim 2, s 372,1
341.

last. Kõrgeimale tõusis õpilaste
arv 1899.a- 87. Õppekavva kuulusid lugemine, arvutamine, kirjutamine, piiblilugu, kirikulugu, katekismus, mitmehäälne laulmine,
maateadus, loodusteadus ja
saksa keel (hiljem lisandus ka
vene k). 1862.a õpetas 24 õpilast
2 Õpetajat. Õpiti 2 - 3 talve. Koolil
oli Internaat.
Tuntumaist tolleaegseist pedagoogidest töötas Peeter Ruubel 1880.-1899.a juhatajana ja
F.A.Saebelmann 1880.-1911.a
õpetajana, oma surmani. Mõlemad mehed tulid Karksi koolist.
Nende koostööst sündis tänini
populaarne "Kaunimad laulud"
(sõnad P.Ruubel, viis F.A.Saebelmann). Ruubel tegi endale
nime võimeka majandusmehena, S a e b e l m a n n i s t sai a g a
1880.a Paistu segakoori "Heli"
asutaja ning koorijuht kuni surmani. Pärast teda valiti õpetajaks
(hiljem sai juhatajaks) Martin
Kahu, kes jätkas ka "Heli" juhatamist. Tema õde Anna Kahu töötas samas koolis õpetajana aastail 1915-1917.
1920.a sügisest hakkas Paistu
poeglaste kihelkonnakool töötama Paistu II astme algkoolina,
s.o 4.-6.klassiga, ja juba segakoolina, koos Paistu endise tütarlaste kihelkonnakooli õpilastega.
Paistu tütarlaste kihelkonnakooli eelkäija oli 1869.a kirikuõpetaja Hanseni asutatud tütarlaste erakool, mille esimeseks
asukohaks sai poistekooli alt ajutiselt vabastatud kirikumõisakool. Poisid paigutati seks puhuks ümber köstrikooli majja
Põrguoru tee ääres, umbes kilomeeter Paistust. Pikemaks asukohaks jäi tütarlastekoolile nimetatud endine köstrikool, kus olud
sarnanesid suuresti poistekooli
omadega. Jaanuaris 1871 andis
kirikukonvent tüdrukutekoolile kihelkonnakooli Õigused, õ p p e maksu tasusid tütarlapsed sularahas ja küttepuudes. Uue kooli
esimeseks juhatajaks sai Jaan

Vares 340 rbl aastapalgaga.
Aastail 1877-1880 juhatajaks olnud Julius Schneider eelistas
aga 8 rbl tasu iga Õpilase pealt
aastas. 1871/1972.õa oli koolis
30 õpilast, kõrgeimale tõusis Õpilaste arv 1916/1917.õa - 52.
Aastast 1880 kuni kooli likvideerimiseni 1920.a oli juhatajaks
Paistu köster A.S.Tilzen, kes
enne seda oli olnud poistekooli
õpetaja (1877-1878) ja siis kuni
1880.aastani juhataja.
Tüdrukutekoolis valitses suur
ruumipuudus, sest kasutada oli
ainult üks klassituba. Hiljem, kui
saadi juurde teine ruum, hakkas
ka õpilaste arv kasvama. Paljud
lõpetanud astusid edasi õppima
Viljandi tütarlastegümnaasiumi
(hiljem Viljandi Eesti Haridusseltsi Tütarlaste Eragümnaasium).
Esimese maailmasõja lõpuaastail, mil oli suuri raskusi valgustuse ja küttega, hakkas õpilaspere
vähenema, Viljandi koolivalitsus
palus juhatajal kütta oma puudega... Kui kool taotles konvendilt
raha klaveri ja õmblusmasina
ostmiseks, saadi eitav vastus.
Mõlemad esemed hangiti ise ja
anti 1920.a II astme algkoolile
üle.
Nagu juba nimetatud, ühendati mõlemad kihelkonnakoolid
1920.a sügisest Paistu II astme
algkooliks (ka kõrgemaks algkooliks kutsutud), miile juhatajaks-õpetajaks sai Daniel Siiiats.
Peale tema olid veel õpetajad
A.S.Tilzen ja Salme Ruubel.
Ühiskooli iga ei kujunenud pikaks. Naabruse valdades avati 5.
ja 6.klass oma koolides, mistõttu
Paistus jäi õpilaste arv väikeseks
ja kooli ähvardas sulgemine. Positiivse
nihke
tõi
küll
1929/1930.õa, mil Aidu vallavalitsus avas kooli juures kodumajanduse täiendusklassi ja saadi
juurde mitu uut õpetajat. Sel õppeaastal tähistas kool pidulikult
ka oma 75.aastapäeva. Aga likvideerimine ei jäänud tulemata 1.augustist 1930 suleti kooi õpi-

laste vähesusel.
Lisaks märgitud tuntumaile
õpetajaile tuleks nimetada ka silmapaistvamad õpilased: Mihkel
Veske, Juhan Kunder, Adam Peterson, Jaan Lõo, Jaan Lepik,
Mart Raud, Hans Pöögelmann,
Jaan Tomp, Juhan Aavik, Andres
Särev jt.
Pärast likvideerimist seisis
vana koolimaja pooltühjana, kuni
1941.a juunis alevikus möllanud
tulekahjus põles täielikult maha.
Eesti talurahvakoolide võrgu
rajaja B.G.Forseliuse valgustustöö ühe võrsena tekkinud endises Paistu hariduskeskuses pole
juba kaua aega oma kooli, kunagise kohaliku uhkuse - kihelkonnakooli - vundamendivare aga
laguneb omasoodu... Paistu kultuuriloo tähtpäeva puhul oleks
väga tänuväärt, kui paistulased
austusest mineviku vastu ühisjõul kooli vundamendi jäänused
võsast puhtaks raiuksid ja sinna
vajaliku infoga tahvli paigutaksid.
HILLAR KATTAI

Ühetaolisuse vastu
Koolimatemaatikud Gruusias
Kõneldi diferentseerimisest
Igal vabariigil oma variandid
Mis tuubist väljas, seda tagasi ei topi
Vanem vend aitaks küll, aga vähemad velled
ei näi abist hoolivat

NSVL PA õpetuse Sisu ja Meetodite TUI
eestvõttel toimus 24.-27.oktoobrini
Gruusia suuruselt teise linna Kutaisi pedagoogilises instituudis üleliiduline teaduslik-praktiline konverents "Diferentseerimine matemaatika õpetamisel".
Kohal olid kolmeliikmelised delegatsioonid kõigist liiduvabariikidest. Nelja tihedasse tööpäeva mahtusid ettekannete
kuulamine, diskussioonid ning sealsete
probleemide, tavade ja kultuuriväärtus- • Aine esituse tase olgu kõrgem reprotega tutvumine. Istungitel käsitletu võiks
dutseerimisel nõutavast.
koondada põhiliselt kolme probleemide • Omandamistaset kajastagu ka hinne.
ringi: diferentseerimise üldprobleemid,
Baasteadmisi võiks hinnata arvestusvormid ja praktilised kogemused. Järgte süsteemis, lisateadmisi aga hindenevas on vahendatud konverentsil kõlaliselt.
nud mõtteid, mis võiksid ka meie kooli- • Igal lapsel olgu võimalus vabatahtlimatemaatikaid huvitada.
kult valida, millisel tasemel ta aine läbib ja millisel teda kontrollitakse.
Diferentseerimist kõige üldisemas
Õpetuse professionaalne diferentplaanis tuleks vaadelda kui kooli humaniseerimise ja demokratiseerimise va- seerimine tähendab sisuliselt kallakutehendit, kui relva unifitseeritud hariduse ga koolide ja klasside loomist. Vastavalt
vastu. Diferentseerimist ei tohiks mõista matemaatika võimalikule rollile eri teavaid kui ühe ja sama materjali eri tasemel käsitlemist, õpilastele peaks jääma
nii taseme kui ka õpitava sisu valiku võimalus. Valik olgu mõistagi vabatahtlik.
Seda võiksid piirata vaid sooviavaldaja
eelteadmised. Mõeldav oleks vastuvõtukatsete korraldamine kallakutega klassidesse.
Arvestades seda, et lastel ilmnevad
matemaatilised võimed küllalt varakult,
tuleks neile rakenduski leida varakult.
Võimalused selleks peaks looma juba
põhikooli viimastes klassides.
Diferentseerimine matemaatikas ei
tähenda vaid tööd andekate lastega.
Mõelda tuleb neilegi, kes oma edasises
elus ei puutu selle ainega kokku. Vältida
tuleks matemaatika diktatuuri - matemaatika pole kaugeltki ainuke inimkultuuri väärtus.
Kõrvuti öelduga on vaja arvestada, et
matemaatika on kuulutatud hariduse
üleliidulise tähtsusega komponendiks.
Seega on tarvis teatavat ühtsust õpetatava sisus. Tuleks välja selgitada matemaatikahariduse baaskomponent - see
osa ainest, mida vajab iga koolilõpetanu.
Ilma selleta pole mõeldav õpetuse diferentseerimine.
Konverentsil pakuti välja kaks õpetuse diferentseerimise vormi: tasemeline ja professionaalne.
Tasemelise diferentseerimise korral
püstitatakse ühe ja sama õppematerjali
baasil erinevad lõppeesmärgid. Kui seni
pidi õpetaja vastavalt õpilaste tasemele
programmis kärpeid tegema, siis nüüd
tahetakse teha vastupidi. Kõigile jõukohane omandamise miinimumtase antakse ette, ent õpetaja täiendab seda vastavalt õpilaste tasemele ja soovidele.
Seejuures soovitatakse silmas pidada
järgmisi printsiipe.
• Iga laps peaks kogu õpetuse käigus
läbima teatava baasi ehk nn tugiteadmiste süsteemi.
• Tasemete põhinõuded tuleb avalikustada nii lastele, koolile kui ka kodule.

da, millisele kallakule vastava eksami ta
sooritab.
Mitmes ettekandes puudutati huma
nitaarkooli matemaatika õppeplaani ja
sisu. Domineerima jäi mõte, et 10. ja
11.klassis ei tohiks matemaatika näda
lakoormus ületada 3 tundi. Eelistatu
maks peeti varianti, kus põhiosa keskkooli matemaatikast langeks õppeaja
esimesse poolde. Humanitaariale olulidusvaldkondades pakuti välja kolm või- semateks õpetuse sisuelementideks
malikku kallakut: matemaatika-füüsika loeti matemaatiliste meetodite tutvusta
klassid (matemaatika on profileeriv
mist; praktiliste mõõtmis- ja arvutusülesaine), loodusteaduse klassid (matemaa- annete lahendamist; statistika põhimõistika on toeks profileeriva aine õpetami- teid, andmete kogumist, töötlemist ja
sel) ja humanitaarklassid (matemaatika hindamist; ettevõtluse ja majandamise
täidab vaid üldkultuurilist rolli). Mate- ga seonduvaid mõisteid ja sellekohaste
maatika-füüsika klasside kõrval nähakülesannete lahendamist; arvuti kasutase ette ka süvaklassid.
misoskust ja BASIC-keele tutvustamist
Pakuti välja variant, kus vormilt ühtsel
Koolimatemaatika diferentseerimitunnistusel näidatakse ära, millisele kal- sel juba tehtust jäid enam kõlama Vene
Föderatsiooni, Läti, Leedu ja Valgevene
lakule saadud hinne vastab. Seejuures
kogemused. Vene Föderatsioonis on
peaks igal õpilasel olema võimalus valivalmimas uus õpik humanitaarharu tarvis. Lätis korraldatakse vastuvõtueksamid eri kallakuga klassidesse. Samas
tegeldakse õpilaste matemaatikateadmiste baastaseme ülevabariigilise diagnoosimise ja juhtimisega. Baastaseme
tutvustamiseks kasutatakse ka televisiooni abi. Leedus on väljatöötatud teoreetiliselt väga tugev hariduskontsept
sioon. Minski ühes rajoonis on üle min
dud juba 35minutilistele tundidele. Vanemas astmes toimuvad seal hommiku
poolikuti paaristunnid. Päeva teine pool
on aga jäetud väiksema nädalakoormu
sega ainete üksiktundidele. Valgevenes
on jõutud ilmselt ka kallakute maksimaalarvuni - seitse eri kallakut. Gruusias rakendatakse katseliselt õppemaksu. Viimase suurus sõltub klassi täituvusest - mida suuremad klassid, seda
väiksem õppetasu.
Nagu näeme, on üleliiduline pilt küllalt
kirju. Ehk annab see alust loota, et tagasipöördumine unifitseeritud ja keskusest
juhitava kooli juurde on vähe tõenäoline
Loomulikult sisaldab eripalgelisus ka
teatavaid ühismomente. Põhilised neist
on järgmised: kõigi regioonide püüd di
ferentseeritud õpetusele, majandusmured ja iseseisvustaotlused. Ja lõpetu
seks veel üks ühisjoon. Mitte ükski esi
nejaist (v.a keskuse esindajad) ei tund
nud huvi matemaatikahariduse baaskomponendi sisu vastu. Ilmselt on kõik
valmis seda ise leidma. Ehk ongi nii
õige? Võib-olla töötab siin sama mehhanism, mis andis Leningradi matemaati
kaklasside õpetajate ankeetimisel järg
mise tulemuse: kuigi kõik küsitletud väit
sid end töötavat omakoostatud prog
rammide järgi, selgus, et õpilaste omandatud materjalis olulisi sisulisi erinevusi
polnudki.
TIIT LEPMANN
TÜ matemaatika õpetamise metoodik*
kateedri dotsendi kt

Parandatud õpik -

KAS KA PAREM?

Pararetsensioon X klassi emakeeleõpikule
PEEP NEMVALTS
õpiku autoril on mitmeid häid abimehi: kolleegid
erialal ja pedagoogikas, aktiivselt oma arvamust
avaldavad õpetajad (neid on küll hämmastavalt
vähe), haridusministeeriumi aine-ja
õppekirjanduse komisjon» retsensendid,
toimetajad... Enamasti on nad kõik väljas ühise
sihi eest - aidata autoril käsikirjast kujundada
võimalikult hea õpik. Neile kuulub autori siiras
tänu. Autor saab viimistlustöös kasutada paljusid
näpunäiteid. Valmis käsikirja kinnitab
Haridusministeerium.
Kahjuks leidub toimetajaid (tsensoritest
rääkimata), kes seavad end kõrgemale nii autori
kui ka ministeeriumi arvamusest, muutes veel
trükkitoimetamise käigus autori teksti. Paremal
juhul teatavad nad sellest küll ka autorile, kuid
jätavad autori protesti tähele panemata. Nii
juhtus minuga X klassi eesti keele õpiku esitrüki
väljaandmisel ("Valgus" 1984). Kirjastuse
osakonnajuhataja H.Reinopi arvates polnud
näitelauseiks sobivad mõningad Mahatma
Gandhi sententsid:
Käsikirja lk.200 autori lause "Kõik usundid on
tõe ilmingud, kuid kõik nad on ebatäiuslikud ja
tihtipeale eksiikud"(M:G.) kustutatud, kui
sisuliselt ebasobiv (võib viia väärjäreldusele, et
kõik usundid ei ole alati ekslikud).
Käsikirja lk.214 autori lause "Usundid on eri teed,
mis kõik viivad ühe ja sama sihi poole"
asendatud lausega meie oma kirjandusklassiku
AfH.Tammsaare ühest artiklist (pealegi on
Tammsaare X klassi kirjanduskursuse
põhiautoreid).
Käsikirja lk.222 autori lause "Ajalugu õpetab, et
need, kes on kahtlemata ausatel ajenditel, kuid
toore jõuga ahnitsejad maalt välja tõrjunud, on
langenud omakorda ahnitsemise tõve ohvriks"
(M.G.) asendatud lausega "Tõe ja õiguse" I
köitest; Gandhi tekstist väljakistud lause tekitab
ainult arusaamatusi (õpilane ei tunne Gandhi
vaadetesüsteemi), võib viia väärjäreldusele,
nagu oleks oma maa kaitsmine võõraste
"ahnitsejate" eest, nende vastu jõuga
väljaastumine midagi taunitavat ja ohtlikku."
Kirjastuse toimetusejuhataja meelest ei kõlvanud
harjutustekstiks isegi mitte paar Lenini kirja:
"Käsikirja lk.258-259 äratoodud väljavõtted
V.I.Lenini teostest vene keele õppimise ja
kasutamise vabatahtlikkuse kohta ei ole
ilmtingimata vajalikud eesti keele õpikus, siia
oleks sobivamad mitmed teised tsitaadid
(Leninilt, konstitutsioonist vm.) keelte
võrdõiguslikkusest vm.; praegune valik näib
otsekui teadlikult viitavat sellistele
arutlusteemadele eesti keele tunnis, mis ei kuulu
selle õppeaine juurde (ametimeeste kohustus
osata kohalikku keelt jms.; see võiks õigustatud
olla pigem vene õppekeelega kooli eesti keele
õpikus, ent sealgi mitte sellises ilmselt
tendentslikus valikus)."
Mind säärased vastuväited ei veennud ja ma ei
nõustunud nende muudatuste ning kärbetega.
Isegi mitte siis kui kirjastusametnik Reinop mulle
käratas, et kirjastus on riiklik asutus ja avaldab
ainult seda mis tema meelest sobiv on. (Justkui
oleks käsikirju kinnitav haridusministeeriumi
õppekirjanduse komisjon kellegi eraettevõte).
Ministeeriumile saadetud "parandustele" lisas
riiklik ametnik kaebuse:
"Lk.200, 214, 222 on autorile soovitatud otsida
sisult sobivamad laused, kuid enam kui nädalane
ootamine on jäänud viljatuks. Toimetus pidi
laused asenduseks ise otsima."
Kuivõrd pikemat harjutusteksti oli ikka veel vaja,
siis pakkusin ma selleks umbes samasisulise,
rahvuskeele arenguks vajalikke tingimusi
käsitleva Uno Mereste artikli (õpiku 1984.a trükis
ülesanne nr 252). Lenin ei kõlvanud, Mereste
küll...
UUSTRÜKK
õpiku 2. trükis (1988) on tehtud mitmeid
parandusi, sh on lõpuks ometi tohtinud avaldada
ka Lenini tekste ja Gandhi mõtisklusi.
Muudatuste aluseks on olnud lisaks mu enese
kohendamissoovile siit-sealt kuuldud ja loetud
mõtteavaldused õpiku esitrüki kohta, neist
põhjalikemana dotsent Reet Käsiku käsikirjaline
"X klassi eesti keele õppekomplekti analüüs"
augustist 1985 (edaspidi RKA).
Autori muudatusettepanekuid on hinnanud üks
siseretsensioon ja ainekomisjoni koosolek. Olen
pidanud võimalikuks arvestada mitmete neis
esitatud soovidega: taastanud termini öeldistäide
esitrüki täite asemel, loobunud vahemärkide
kasutamist illustreerivast kokkuvõtlikust tabelist
pikema näitestiku kasuks jpm.
Esitrüki toimetamisel oli meil minu meelest asjalik
koostöö nii kirjastuse toimetaja Martin
Ollisaarega kui ka tiiteltoimetaja Reet Kasikuga vaidlused olid enamasti konstruktiivsed ja kui
jäimegi mõnes asjas eriarvamusele, siis seda ka
respekteeriti.
Seega polekski nagu mõtet neid vanu asju

meelde tuletada-teadagi, stagna-aeg... Ega
olekski, kui mitte uutmise ja avalikustamise aeg
poleks kaasa toonud hoopis kummalist pööret
uustrüki lõplikul toimetamisel. Nimelt on
toimetaja(d?) teinud lisaks asjakohastele
parandustele sisulisi muudatusi mis on
põhimõtteliselt risti vastu autori tõekspidamistele.
Korrektuuripoognaid mulle kui autorile
läbivaatamiseks ei saadetud. Kuigi kirjutada või
helistada Oulu (kus ma tollal eesti keele lektorina
olin) on kahtlemata keerulisem kui Tallinna
^
sisesi, olnuks see hädavajalik, iseäranis kui
toimetajail mõlkus meeles autori t e o r e e t i l i s t e l
lähtekohtade muutmine. Minuga oleks võidud.
nõu pidada ka mu Tallinna käikudel jõulude aegu
1987 ja lihavõttepühadel 1988, sest raamat on* •
antud trükki 13.05.88. Ei tehtud üht ega teist j a '
nii seisin ma õpiku uustrükki viimaks käes hoides
fakti ees et kuigi mina pole sõnagi kirjutanud
laiendist, uhkeldab see ometi lausa rasvases
kirjas Ik-1119; vahemärkide käsitlus Ik-1195 on
nii ära töödeldud, et mul o n j a s k e uskuda oma.
silmil

TÄIEND J A TEISED
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Reet Käsik on leidnud: "öeldistäideon väga
3
sobiv termin, eriti praeguse käsitlusviisi juuree,
kus teda peetakse öeldise osaks. Ka on № * j a
täiend kõlalt liiga sarnased ning võivad segi
minna." (RKA lk 3)
ч Kuigi olin termini täide võtnud esitrükis
v
kasutusele lühiduse kõrval just seepärast et
viidata selle lauseehituslikule sarnasusele ч
täiendiga, loobusin sellest uustrükis liigsarnasuse argument oli minu jaoks veenev.
Olin ise kasutanud sama argumenti ühe teised
termini, laiendi suhtes oma loenguil TPedls,, „•
1984.a peetud nn uue õpiku kursustel jm õpikut
tutvustavail esinemistel. Haridusministeeriumi
üllitatud metoodiliste näpunäidete brošüüris v v
(1984) kirjutasin sellest nii:
«. .v"Nimisõnafraasijuures
pandagu tähele, et
'
hulgasõnade, sh põhiarvsõnade käsitlus erineb. •
senisest pöhisõna-laiendi suhteile rajatud
lähenemisest. Viimase puhul on laused nagu

Meile tuli külla üks neeger ja Meile tuli külla,Г;'!
kaks neegrit osutunud struktuurilt erinevaks: uks
täiend ja neeger alus; kaks alus ja neegrit täiend.
Siinses tõlgenduses toetutakse situatiivsele,
tähendusele, mis on mõlemal juhul ühesugune,
nii et arv- ja nimisõnast koosnev NF on lauses
igal juhul alus. NF-i sisestruktuuri võiks
<У> <õi
teaduslike argumentide abil nii või teisiti
kirjeldada, ent õppuri jaoks kõige lihtsam on
ilmselt ikkagi süsteemi säilimine ühesugusena:
nimisõna on fraasi tuum, mistahes muu sõna
(incl. hulgasõna) on täiend - seega antud näiteis

nii üks kui kaks.
Terminipaar põhisõna-laiend ong\ jäetud kõrvale
ühelt poolt seetõttu, et ta dubleeriks paljuski
termineid tuum-täiend, teisalt seepärast, et
laiend, täiend ja lisand on kolm mõistet, mis i . tihtipeale õpilastel segi kipuvad minema (lisaks
tavasüntaksis veel lauselaiendja
rõhulaiend).*•
Ma ise tean, et olen tänini seesuguse käsitluse
veendunud pooldaja ega ole õpiku uustrükis
teinud teistsuguseid muudatusi. (Ainuke esitrükki
sisse smugeldatud laiend rektsiooni käsitluses lk
75 on pealegi uustrükis minu juhiseid mööda
ilusti determiniseeritud sõltuvaks komponenclikš;)
Aga mida peab tegema vaene emakeeleõpetaja,
kes esitrükiga töötades on Ik-lt 119 lugenud:" '
"Vormilt väikseim võimalik, kuid tähenduselt
olulisim fraasi koostisosa on fraasltuum. Kõik
ülejäänud fraasiliikmed on täiendid e
atribuudid", uustrüki Ik-lt 119 pistab aga silma: .t
"...Kõik ülejäänud fraasiliikmed on laiendid"?k 7
Selle segadust tekitava väite autor pole minal
Ja mida peab tegema vaene õpilane, kes e i s ä a '
kuskilt selgitust, miks järsku ühel fraasiliikmel on*
kaks nii sarnast nime (lk 120): "Kõiki nimisõna . :
laiendeid nimetatakse täienditeks..." Ka s^lle
väite autor pole mina! Need väited pole
kooskõlas minu teoreetilise ega metoodilise
kontseptsiooniga! Vastupidi, need väited lõhuvad
ja sogastavad autori kontseptsiooni.
Täiesti mõistusevastane muudatus on tehtud lk i'
86 tVF-i ja öeldistäite olemust kokkuvõtvas • >x<oe
raamis. Loomulikult koosneb tVF abiverbist ja 'VJT
omadus-, määr- või nimisõnafraasist. Esitrüki siw
abiverbist on miskipärast tehtud adverb! Minu
teada ei kanna verb olema (nt Küna on lõhki}
&
üheski süntaksiteoorias adverbi nime...
^ •
Arusaamatuks jääb seegi, miks autori süsteemne
öeldistäidelause on uustrüki lk 155 jj kujul " > . 1
öeldistäitelause. Pole ju analoogilised terminid n t '
mitte määruselausevõi sihitiselause, vaid ikka.,^,
määruslause ja sihitislause. (Toimetajad
".. •
võinuksid süveneda sessamas õpikus lk 47-48
esitatud nimetavalise liitumismalli olemusse.)
Niisuguste metamorfooside korral ei saa ka
kuidagi kahtlustada trükikuradit.
(Järgneb.)

Lk. 4 Õpetajate Leht ,
Asutati
Naiskäsitöö
Õpetajate
Selts
Naiskäsitöö Õpetajate Selts on
loodud, asutamiskoosolek peeti
28.okt k.a TPedl aulas. Seltsi
liikmeid on praegu 116. Valiti
25-liikmeline üldkogu ja 11-liikmeline eestseisus. Vastuvõetud
põhikiri kinnitati 23.novembril
Hariduskomitee
kolleegiumi
koosolekul ning selts sai juriidilise isiku õigused. Aktiivne tegevus võib alata. Kavas on palju
huvitavaid üritusi. Kursusi (15
inimest rühmas) hakatakse korraldama esmalt seltsi liikmetele.
Need on tasulised, 16-20tunnised ning toimuvad nädalalõpu
päevadel kas Tallinnas või ka
maakondades. Esimesteks teemadeks pakutakse: lilltikand, kirivööd,
kõlavööd,
pitsilised
sõrmkindad,
süstikpits,
filee,
niplispits jne.
Selts püüab igati kaasa aidata
naiskäsitöö traditsioonide jätkuvusele, arengule ja tehnilise
ning ainelise abi saamisele.
Jõudumööda võetakse ette õppekirjanduse hankimine ja koostöö EHAga. Selleks valiti o m a
esindajad vabariiklikku ainekomisjoni.
Esimesel
koosolekul
võeti
vastu ka 2 auliiget: proua Martha Sormul, eestlasest käsitööõpetaja Norras, ja proua Armi
Parikka, Soome Fr.Wetterhoffi
nim
Kodumajandusõpetajate
Seminari õpetaja, kes on juba
mitu korda külastanud o m a õpperühmadega T P e d l tööõpetuse ja metoodika kateedrit.
Edaspidise tegevuse kohta
saab teateid eestseisuse liikmetelt, nende kaudu käib ka töö
korraldamine. Eestseisuse liikmed on Lehte J õ e m a a (Tallinna
hariduskoondis), Elle Kaljuste
(Tartu hariduskoondis), Liivia Kivilo (TPedl), Anne Mehide (Toila
kk), Marika Murd (Tln 32. kk),
Külli Ojasson (Viljandi KTK), Liivi Orav (Paiküla 9kl kool), Sirje
Pakler (Nursi 9kl kool), Airi Salong (TPedl üliõpilane), Terje
Sander (Kadrina kk), Ligie Suislepp
(Haapsalu
Koolinoorte
Maja).
Seltsi liikmed, pidage ise sidet
eestseisuse rahvaga, siis saate
alati täpset teavet! Neil, kes
soovivad veel seltsi astuda, palutakse esitada kirjalik avaldus
ja tasuda sisseastumismaks 3
rbl. Need võib anda kõige lähemal elava eestseisuse liikme
kätte. Järgmisel
eestseisuse
koosolekul võetakse teid seltsi
liikmeks.
Ettepanekuid ja soove võite
esitada kirjalikult aadressil: Tal-

linn 200101, Narva mnt 25,
TPedl, LKivilo.
Jätkugu kõigil jõudu ja tahet
seltsi töös osaleda! Arendagem
oskuslikult naiskäsitööd Eestis,
et
kooperatiivide
poelettidelt
kaoksid inetud käsitööd!
LIIVIA KIVILO

Eesti Lastefondi päev
Märjamaal
Päeva esimesel poolel oli võimalik valida meelisteema. Kirjanik Ly Seppel rääkis laste muusika- ja kunstikoolis loovuse ja
vaimsuse arendamisest ja kodu
osast selles. EPT lasteaias võis
kuulata pühapäevakooli õpetaja
Sirje Kiiviti arutlust kristlikust
kasvatusest. Keskkoolis rääkisid alaealiste kuritegevusest ja
lepitusteenistusest Soomes Siseministeeriumi alaealiste asjade keskinspektsiooni ülem Vello
Andre ja Rapla alaealiste asjade inspektsiooni inspektor psühholoog Urve Uusberg.
Päeva teisel poolel vastati
kultuurimajas küsimustele kodu
ja kooli eetilisest seosest, lastekaitsest ja Eesti Lastefondi tegevusest, kristlikust kasvatusest. Sellest kujunes heasoovlik
ja avameelne vestlusring.
Keskkoolis arutlesid kuulajate
seltsis Rüve Šank, Ly Seppel,
Sirje Kiivit, Urve Uusberg, Mare
Tuisk ja Rein Agur teemal
"Kodu on püha siin ilma peal".
Keskkoolis ja alevi täitevkomitees püüdis nõuannetega aidata
psühholoog Mare Tuisk. Abivajajaid oli väga palju. Vastuvõtuaeg venis ettenähtust palju pikemaks.
Kõikidel üritustel osalesid Hariduskomitee
peaspetsialistid
Eha Mark, Evi Nõmme ja Meelis
Kond.
Eesti Lastefondi Märjamaa
päeva esmaülesanne oli teadvustada Lastefondi olemasolu;
saada edaspidiseks tegevuseks
ettepanekuid ja liitlasi. Püüti
anda hingeharidust, tõsta esile
lastega seonduvaid eetilisi väärtusi ja olla nõuannetega natukenegi abiks.

Cyrillus Kreek 100
sus polnud seejuures õpilaste toodud rahvaviisidel ja seminari kooril, mis mõnel puhul esitas laulu esiettekande.
Kuigi Kreek oli õpingute järgi puhkpillispetsialist, jäi koorilaul talle südamelähedaseks. Kreegi väitest, et Eestis on tema ainuke heli loojlMuli aru saada nii,
et ainukese "Heli"-nimelise koori looja oli tema. Mitte ainult "Heli" segakooriga,
vaid ka Haapsalu meeskooriga töötas ta mitu aastat suure eduga, pöörates erilist tähelepanu Mart Saare loomingu esitamisele, kuid ei unustanud ka enda
loomingut. Ehkki helilooming Kreegile minimaalset sissetulekut tõi, komponeeris ta iga päev. Kui seminar 1932.aastal kinni pandi, asus ta uuesti tööle üldkoolidesse, muuseas ka rootsi kooli (Kreegi enda ütluse järgi oskas ta eesti,
vene, rootsi, norra, taani ja saksa keelt).

Cyrillus Kreegil on eesti heliloojate hulgas värvikas koht. Ridalast pärit Kreegid olid kõik lauluandelised. Kirilli isa, kes oli hariduse saanud Kuuda õpetajate
seminaris, oskas mängida orelit, lõõtspilli ja tundis palju laule. Visa tahe tegelda muusikaga viis Kirilli isa ja vanema venna toetusel Haapsalu kooliorkestrisse ja peatselt ka tuletõrje pasunakoori. Ta haijutas hoolikalt klaverimängu ja
niipalju kui võimalik, orelit. 19aastane iseõppinud tromboonimängija Kirill Kreek
läks elukutseliseks muusikameheks õppima Peterburi Konservatooriumi. Hea
muusikakuulmisega noormees võetigi trombooniklassi. Et aga hiljem Kreegi
huvi kaldus kooritöö, kooriloomingu ja seetõttu kompositsiooni poole, loobus ta
trombooniõpinguist ja astus 1912.aastal kompositsiooniklassi, kus ta peamiseks õppejõuks sai prof V.Kalafatti. Samas klassis õppis ka Heino Eller.
Mida Kreek tähtsaks ei pidanud, sellest ta ka ei hoolinud. Nii jättis ta lõpetamata kooli Haapsalus, trombooni- ja kompositsiooniklassi Peterburis, hiljem
katkestas järsult sidemed mitmete heade töökohtadega. Pärast lühikest sundaja teenimist sõjaväeorkestris asus ta ametisse Haapsalus. 'Mul läheb Haabsalus õige keskmiselt, olen kolmes koolis lauluõpetaja," kirjutas ta sõber P.Südale. "Õige keskmine" elujärg tähendas talle ka abielu rootslannast õpetaja Marie
Bleesiga (Kreegi esimene abikaasa, suri Stockholmis 9.10.88). Siitpeale saigi
Kreegile peamiseks sissetulekuallikaks õpetajatöö. Tema käe all laulsid noored
Linna Tütarlastegümnaasiumis, linna algkoolis ja Leemanni koolis. Kultuurivaikus ja tagasihoidlik majandusolukord Kreeki ei rahuldanud. Ta otsis kohta Tallinnas, kuid pakutu polnud talle vastuvõetav. 1919.aastal kolis ta perega Rakverre, kus sai koha taasavatud õpetajate seminaris ja Virumaa Reaalgümnaasiumis. Ent ka Rakvere ei rahuldanud Kreegi unistusi. Et järgmisel aastal vajas
muusikaõpetajat Tartu Õpetajate Seminar, nõustus Kreek sinna tööle minema,
kuid tingimusel, et tartlased kannaksid sõidukulud. Direktor J.Tork pöördus haridusministri poole kirjaga, kus ta tungivalt palus võimaldada reisiraha C.Kreegile, "vastasel korral on Tartu Seminaaril võimata muusika õpetajat leida". Minister Saueri teate peale, et reisiraha maksmiseks pole alust, ütles Kreek kokkuleppe seminariga üles, kuid sõitis jonnakalt ikkagi Täitusse, kus asus tööle
hoopis Kõrgemas Muusikakoolis. Seal võtsid teda vastu vanad sõbrad Juhan
Aavik ja Heino Eller, kellega koos õpetati muusikateoreetilisi aineid. Kreek õpetas solfedžot, elementaarteooriat ja harmooniat. Tema tuntumatest õpilastest
seal tuleks nimetada Riho Pätsi, Rudolf Jõksi ja Evald Laanperet. Tõenäoliselt
oleks Kreek jäänud Tartusse pikemateks tööaastateks, võib-olla kogu eluks,
kui poleks saanud tuleroaks tema helilooming ja maja, kus elasid ka Saar ja
Aavik. Kreek ise oli 1921.a suvel Haapsalus puhkusel ja jäigi sinna, saades
uuesti tööd linna koolides. Et samal sügisel avati ka Läänemaa Õpetajate Seminar, kujunes sellest järgmiseks aastakümneks Kreegi peamine tegevuspõld.
Eesti Vabariigi algaastail oli Läänemaa koolikorralduses tõsiseid puudusi.
Vaid kolmandik kooliealistest lastest käis koolis. Õpetajate haridustase oli madal, sest palju oli kutseta õpetajaid. Selle tõttu oli seminari avamine maakonnas
ülivajalik. Esimest vastuvõttu, 73 õpilast, asus muusikaliselt ette valmistama
C.Kreek. Ta koostas ise õppekavad, muretses poolsada viiulit, komplekti or-

A S U T A T A K S E

Kreegi heliloomingu paremik on loodud Eesti Vabariigi arengu ja õitsengu
ajal. Küllap mängis helilooja enda küpsusaastatel kaasa ka rahvuslik tõusulaine, mis sundis teda pöörduma oma rahva vaimuvara poole. Nimetagem koorilauludest ballaadižanris "Kus käisid sa", kaanonlikku "Meie err", arhailise rahvaviisiga "Maga, maga, Matsikene", orkestraalse värvinguga "Sirisege, sirbikesed", dünaamiliselt kujukat "Oles mo heli" jt. Viimased kaks laulu "otse rabasid
kuulajaid" EMO segakoori kontserdil Budapestis 1937.aasta!, nagu võime lugeda koori õnnitluskirjast Kreegile. Üks Kreegi kõige kaalukamatest teostest on
seminaritöö - suvevaheaegadel Haapsalus kirjutatud kaheksaosaline "Reekviem", milles autor kasutab vaimulike rahvaviiside motiive. See on eesti rahvusliku helikunsti suurteos.
Väljapaistev eesti muusik kutsuti 1940.aastal Tallinna Konservatooriumi professorite. Nõukogu otsuse kinnitas 6.9.1940 hariduse rahvakomissar. Järgmisel aastal väbastati ta uue valitsuse nõudel professori kohalt. Uuesti kutsuti ta
konservatooriumi õppejõuks 1944.a sügisel. Järgneva viie aasta jooksul õpetas
Kreek üliõpilastele (tulevastele heliloojatele ja ka üldrühmadele) muusikateoste
vormi analüüsi ja polüfooniat. Isiklike muljete põhjal väidaksin, et Kreegi põhiloomus, mis seisnes rahuliku, ainesse süvenenud töömeeleolu loomises, kandus tema tundide kaudu üliõpilastenigi. Et ta hindas klassikalisest muusikast
eriti Beethovenit, Bachi, Mozartit, siis tugines analüüsiõpetuski peamiselt Beethoveni sonaatidele. Teoreetilisi arutlusi saatis sagedane huumoripurse, mis kohati oli väga sarkastiline ja Kreegi rahvaliku kõnepruugi tõttu üllatav või isegi
ehmatav. Võib-olla oli see põhjustatud valitseva kliki üha suurenevast survest
kultuuriinimeste loomingule. 1940.aastate lõpul etteheited Kreegi loomingule
suurenesid ja natsionalistiks tembeldatuna vabastatigi eesti üks muusikakorüfeedest professori kohalt. Ta suri Haapsalus 1962.aastal ja on maetud linnakalmistule.
Kreek on öelnud, et suuri heliloojaid hakatakse hindama alles pärast nende
surma. Kuigi Kreegi loomingut on hinnatud igal aja!, on eriti ta koorilooming
nüüdisaastatel saanud ülikõrge tunnustuse ja eesti rahva kultuuritaseme tõusuga muutub see üha lauldavamaks, pakkudes kuulajale ja esitajale erakordselt
kõrgetasemelist kunsti.
HEINO RANNAP

EESTI

K O O L I S P O R D I

LIIT

Uus vana või vana uus?
Liite ja liidukesi, mõttekaaslaste seltse ja ühinguid lisandub nagu paisu tagant. Otsitakse juriidilist tunnustamist, kinnitamist, seaduse kaitset, koostatakse põhikirju ja -määrusi. Nii mõnedki on juba jõudnud uutmise tuhinas laiali või
põhia minna. Üks viimastest, kes ärkamas, õieti küll äraootavat seisukohta
hoidnud, on sportlaste vennaskond.
Nüüd on siiski otsustatud, et spordikongress tuleb kokku 16.detsembril.
Uuendusi plaanivad ka noortespordi juhid, ideed idanevad peastaabis, Vabariiklikus Laste- ja Noorte Spordikoolis. Direktor Toomas Tõnisel on juba üksjagu tegusid tehtud ja selle üle me juttu syasimegi.
Augustikuus oli põhjust kirjutada Soome Koolispordi Liidu presidendi Aune
Sastamala külaskäigust. Tookord saadi esimene info Rahvusvahelise Koolispordi Föderatsiooni (ISF) tegevusest. ISF asutati 1972.aastal, tänaseks on
sellega liitunud üle 50 nigi kõikidelt kontinentidelt. Võisteldakse peamiselt
sportmängudes ja iga kahe aasta tagant kergejõustikus, võimlemises ning ujumises. Tänaseks on esimene meiepoolne konkreetne samm astutud - Toomas
Tõnise viibis 20. ja 21 .oktoobril Taanimaal Nyborgi linnas toimunud ISF täitevkomitee aastakoosolekul vaatlejana. Liidus on kahesuguseid liikmeid: täieõiguslikud ning liitunud liikmed. Eesti taotleb viimast staatust. Kui soov rahuldatakse, saadakse teistega enam-vähem võrdsed õigused, kuid ISF peaassambleel ei anta hääleõigust. Nyborgi kohtumiste kohta ütles T.T., et ta sõlmis rohkesti kasulikke tutvusi ja leidis toetajaid meie taotluste realiseerimiseks. Nyborgis tehti teatavaks ka lähemate aastate tegevuskava. Et nii mõnigi meie kool
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Sauga 9kl kooli kauaaegne Õpetaja, 75.sünnipäeval.
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Seoses Eesti valitsuse struktuuri eeloleva ümberkorraldamisega
on ka Hariduskomitees alanud ettevalmistused
haridusministeeriumi loomiseks. 2.novembril moodustati
komitee esimehe käskkirjaga töögrupp, kelle ülesandeks on
õppeasutuste ja hariduskoondiste esindajaid ning
juhtimisteadlasi kaasates täpsustada tulevase
haridusministeeriumi põhifunktsioonid ning struktuur. Möödunud
kuul peeti haridustöötajatega mitmeid arupidamisi, komitee on
saanud üldhariduskoolide, kutsekoolide ja tehnikumide
direktorite ja haridusnõukogu ettepanekud probleemide kohta,
mille lahendamist oodatakse haridusministeeriumilt.
Konsulteeritud on nii juhtimis- kui ka pedagoogikateadlastega,
kasutatakse Hariduskomitee positiivseid ja ka negatiivseid
kogemusi. Kõigi nimetatud materjalide üldistusena on valminud
haridusministeeriumi põhifunktsioonide projekt. Selle
täiustamine jätkub. Oodatud on kõigi hariduse käekäigust
huvitatud lugejate ettepanekud ja märkused. Neid ja eelnevalt
laekunud materjale arvestades saab koostada ministeeriumi
optimaalse struktuuri ning asuda välja töötama allüksuste ja
üksiktöötajate ametijuhendeid.
Et uue ministeeriumi ettevalmistamine langeb ühte
haridusseaduse projekti koostamise lõppetapiga, on
funktsioonide täpsustamisel arvestatud selles
haridusministeeriumile kavandatud ülesandeid.
Tuleb määratleda ka teiste juhtimistasandite (rajoon, linn,
vald, õppeasutus) õigused ja kohustused. 7.-9.dets kohtuvad
Lohusalus linnade ja rajoonide haridusjuhid, et läbi arutada nii
uue haridusseaduse projekt kui ka ministeeriumi ja teiste
tasandite funktsioonid. Seepärast ootab komisjon ettepanekuid
ministeeriumi, samuti linna/rajooni hariduslüli kohta veel enrte
7.detsembrit.

Õpetajate Leht
«ЫПЕТАЯТЕ ЛЕХТ» («УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА») — ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ЭССР ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, ЭСТОНСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, ГОРОД ТАЛЛИНН.
И Н Д Е К С 69783

Helgi Moor,
Roela kk
õpetaja, 60.sünnipäeval.
Enna P e r t e I, Tõrva kk
kauaaegne õpetaja, 60.sünnipäeval.
Peeter S и и t e r, Tartu
Laste ja Noorte Spordikooli
treener, 60.sünnipäeval.
Helju-Zinaida Tre s s, kkk
nr 44 koristaja, 60.sünnipäeval.

Luise V äts i n g, Räpina
kk internaadi kokk, 60. sünnipäeval.
Liivia P a j u , Tallinna
69.lkp kasvataja, 55.sünnipäeval.
Helgi R и utnik,
Kuigatsi
EIK koristaja, 55.sünnipäeval.
Maie В и г а е v а, Tartu
12.кк direktori asetäitja õp-

Eesti NSV Haridusministeeriumi
põhifunktsioonide projekt

Jälle ministeerium

ANTS TAMMAR,
ELFi referent

võib hellitada osavõtulootusi, siis nimetame selle sisust olulisemad andmed.
1990.a krossijooks (1973.a sündinud) 9.-14.03 Fontainebleau's Prantsusmaal, väravpall (1972.a sündinud) 1.-8.04 Rishon-Lizionis Iisraelis, võrkpall
Antalya's Türgimaal, gümnasiaad, s.o kergejõustik, võimlemine ja ujumine
Brüsselis koondistele. Järgmisel aastal alad vahelduvad - uisutamine, korvpall,
jalgpall, kergejõustik, suunistus - ja siis taas eelmise aasta programm.-Korraldajaieks pakuvad ennast USA, Ungari, Soome, Austria, Küpros jt. Niisiis - peibutused on üles pandud ja arvestagem seda, et ISF MM võistlustel esjnevad
koolid, gümnasiaadidel koondised. Mängude üheks eesmärgiks on Euroopa
noorte lahendamine spordi kaudu, üksteisemõistmise parandamine. ISFi kolmekeelses reklaamprospektis on kirjas Ühisturu-maade haridusministrite resolutsioon, milles nähakse meeleldi liikmete koopteerimist Ida-Euroopa riikidest
Euroopa ühiskodu loomise eesmärgil. 1992.a toimuvad Euroopa I Noortespordimängud, neid peetakse iga nelja aasta järel. Kuna osavõtvate maade arvukus tekitab probleeme, on ISFis tekkinud regionaalsete võistluste korraldamise
mõte. Kaardi peal pole Euroopa jaotamine kuigi keeruline, Eesti satuks Põhjamaade regiooni, siit läheksid võitjad EM ja MM võistlustele. Muide, eeskuju on
juba olemas. 1993.a on kavandatud Läänemere mängud.
Mida teha praegu?
TT: "Tahame välja selgitada vabalt liituda soovivaid koole, kes on huvitatud
oma maailmapildi avardamisest. Nende hulka võivad kuuluda ka ametikoolid ja
tehnikumid, initsiatiivgrupp tegutseb, valminud on Eesti Koolispordi Liidu

LEIDA REIMANN,
komisjoni sekretär

1. Eesti sotsiaalmajanduslikku ja kultuurilist arengut tagava riikliku
'aijundamine ja elluviimine Eesti NSV seaduste, valitsuse
määruste ja korralduste alusel ning nende täitmise kontroll. Hariduspoliitiliste
otsuste algatamine valitsuse ees.
2. RiikliKu hariduspoliitika elluviimiseks ja hariduse väärtustamiseks
õiguslike, majandus-, metoodiliste ja organisatsiooniliste tagatiste ning
normatiivaktide väljatöötamine ja rakendamine.
3. Koostöö arendamine teiste ametkondade, mitmesuguste liikumiste ja
organisatsioonidega Eesti hariduse arendamisel ning erinevate haridushuvide
kooskõlastamisel.
4. Hariduse pidevsüsteemi eri tasandite (alus-, üld-, keskeri-, kutse-ja
kõrgharidus, puuetega lastele hariduse andmine, ümber- ja täiendusõpe, huvija anernatiivharidus) töö koordineerimine, iseregulatsiooniprotsesside ja
erinevate algatuste ning ettepanekute läbitöötamine ja positiivselt hinnatute
elluviimise toetamine, omavalitsustegevuse võimaluste loomine
hariduskorralduses.
5. Riiklike haridusasutuste üldkohustusliku hariduse sisu, õppe-ja
kasvatustöö vormide ning meetodite väljatöötamine ja kinnitamine, nende
rakendamise kontroll.
6. Pidev- ja ümberõppe, täienduskoolituse, kvalifikatsiooni tõstmise ja
atesteerimise süsteemi arendamine ning metoodiline kindlustamine,
tingimuste loomine alternatiivhariduseks ning hariduse avatuseks kultuurile,
õppiva noorsoo sporditöö koordineerimine.
7. Osalemine nikliku teaduspoliitika väljatöötamisel, haridussüsteemi
teaduspotentsiaali arendamine ja rakendamine rahvamajanduses.
Pedagoogikateaduse arendamine ja koordineerimine, haridusuuenduste
sihtprogrammide kindlustamine ja innovatsiooniprotsesside stimuleerimine.
8. Rahvusvaheliste sidemete ja koostöö arendamine NSV Liidu, välisriikide
nina UNESCO haridus-ja teadusasutustega.
9. Koostöös kohalike omavalitsusorganitega haridusasutuste territoriaalse
võrgu planeerimine, materiaalbaasi tugevdamine ning selle finantseerimiseks
vajalike tingimuste loomine.
10. Osalemine noorsoo- ja perepoliitikas, laste ja noorte huve puudutavate
normatiivaktide väljatöötamisel, lastekodude ja puuetega laste kasvatus- ja
haridusprobleemide lahendamisel.
11. Haridusalase infosüsteemi ja statistika täiustamine, haridusstatistika
analüüs ja avalikustamine.
12. Hariduse, haridusasutuste ja haridustöötajate huvide kaitsmine Eestis ja
üleliiduliselt.

Toimetaja J. SEPP
Toimetuse kolleegium: A. EGLON, V. EKSTA (toimetaja asetäitja) H. HIIEAAS, F. KUPP (vastutav sekretär), E. LAANVEE, O.
NIILSON, J. O R N , H. R O O T S (toimetaja asetäitja), I. RUTE, T.
SAAL, I. SAULEPP, E. T A L P S E P P , I. ÜNT, Ü. TIKK.
Keeletoimetaja S. T O H V E R
Kunstiline toimetaja TIINA S O O
Tehniline toimetaja O. LEIDMAA

(EKSL) põhikirja projekt." Toome 35st punktist koosnevast dokumendist ära
mõned olulisemad lõigud.
• EKSL taotleb osavõttu ISFi tegevusest ning koostööd teiste riikide koolispordi organisatsioonidega.
• EKSL korraldab võistlusi, laagreid, kokkutulekuid, nõupidamisi, seminare.
• EKSLi kollektiivseteks liikmeteks võivad olla 9klassilised ja keskkoolid...
• EKSLi liikmel on õigus astuda spordisidemetesse teiste riikide koolidega.
• EKSLi kõrgeim organ on kord aastas kokkukutsutav üldkogu.
• Üldkogude vahelisel aial juhib EKSLi eestseisus, kes valib oma koosseisust
kaheks aastaks presidendi ja kaks asepresidenti ning palgalise tööorgani toimetuse.
• Eestseisuse liikmete otsesel juhtimisel töötavad toimkonnad neljas valdkonnas: õpilaste võistlused, Õpetajate võistlused, aktiivi väljaõpetamine, terviseja liikumiskampaaniad.
• Üldjoontes on toimetusel ENSV LNSK ühe osakonna funktsioonid.
• Raha eraldab haridusministeerium.
Paarkümmend aastat tegutses meil KSÜ "Noorus". Kas taastamiskatse?
Jääb üle vaid loota, et ei toimu järjekordne nurisünnitus, sest rahvusvahelised
kogemused veenavad vastupidises.
Eesti Koolispordi Liidu asutamiskoosolek peetakse 9.detsembril algusega
kell 11 Tallinna 2. keskkooli aulas.
JÜRI TUISK

pealal, 50.sünnipäeval.
Vello К aari õp, Iisaku kk
autoõpetuse õpetaja ja kooli
bussijuht, 50.sünnipäeval.
Liidia R а о n d i, Tallinna
21.kk õpetaja, 50.sünnipäeval.
Milvi Risti
saar, KolgaJaani 9kl kooli
õpetaja,
50.sünnipäeval.

Väino Soomets,
Tallinna 4.kk õpetaja, 50. sünnipäeval.
Maie Talts,
Sauga 9kl
kooli kauaaegne
õpetaja,
50.sünnipäeval.
Veera Vahtra,
Elva Ipk
logopeed, 50.sünnipäeval.
Laine-Lea V i i n, Kanepi
majanditevahelise Ipk kasvataja, 50.sünnipäevai.

HARIDUSKOMITEES
23.novembril arutati Hariduskomitee kolleegiumil peamiselt kõrgkoolide
komplekteerimist ja ettevalmistusi uueks vastuvõtuks.
Analüüsiti kõrgkoolide vastuvõtuarve. Et nende (üldvastuvõtt 4410, sellest
3100 päevastesse osakondadesse) aluseks on kõrgkoolide endi ettepanekud,
siis eriarvamusi polnud. Siia lisandub veel seni üleliidulises alluvuses EPA vastuvõtt 550 noort.
Elav arutelu toimus aga vastuvõtutingimuste üle. Kõrgkoolidele antud
autonoomiat arvestades töötatakse need välja kohapeal, õppeasutuse ja
teaduskondade eripära arvestades. Kavandatud on mõndagi uut. Näiteks
võtab EPA järgmisel aastal üliõpilasi vastu eksamiteta, keskkooli
lõputunnistuse, võimekusetesti ja vestluse alusel. TTÜ majandusteaduskond
nõuab vaid ühe eksami sooritamist. Virumaa eksperimendist (osadel erialadel
eksamiteta vastuvõtt) tahetakse aga loobuda, sest see aitas küll kvantiteeti,
mitte aga kvaliteeti parandada. Kuigi TPedl nõukogu vahepeal teatas, et
ühiselamukohtade puudumisel vastuvõttu ei toimu, ollakse tänaseks niikaugel,
et uusi üliõpilasi siiski vastu võetakse.
Kolleegiumiliikmete ja kõrgkoolide esindajate enamik oli seisukohal, et üha
enam tuleb üle minna vastuvõtule keskkooli lõpueksamite alusel, kõrgkoolis
sooritada vaid valitud eriala profileeriva aine eksam. See tõstab keskkoolis
õppimise prestiiži ja loob noortele stabiilsustunde. Soovitus jäi ka kolleegiumi
otsusesse. Üleminek eeldab keskkooli ja kõrgkooli programmide järjepidevust
ja kooskõlastatust. Tänane üldhariduskool on teel uuele sisule ning
õppeprogrammide stabiliseerimiseni läheb veel üsna mitu õppeaastat.
Seepärast tuleb üld- ja kõrgkooli programme regulaarselt kooskõlastada.
Arutati võõrkeeleõpetuse parandamise vajadust, leiti, et
ettevalmistusosakondadesse vastuvõtul pole vaja 2aastast tööstaaži jms.
Püsima jääb ka eelmisel aastal kehtestatud kolleegiumi otsus tehnikumide ja
kutsekeskkoolide lõpetanute õigusest astuda kõrgkooli võrdsetel alustel
keskkoolilõpetanutega.
Kolleegium kiitis heaks Eesti Keelekeskuse pakutud töötajatele
riigikeeleoskuse kategooriate andmise korra, väljaantavad dokumendid ja iga
linna-rajooni keeleeksamite vastuvõtjad. Kinnitati vene õppekeelega koolide 6.
ja 7.klassi eesti keele õpikute konkursi žürii otsus.
õpetajatel on nüüd veel kaks uut registreeritud seltsi - Emakeele õpetajate
Selts ja Naiskäsitöö õpetajate Selts.

TOIMETUSE A A D R E S S JA TELEFONID:
200 031 Tallinn, Toompuiestee 30
toimetaja 60 27 69
sekretär (üldinformatsioon), keeletoimetaja, kunstiline ja tehniline
toimetaja 66 65 23
•
toimetaja asetäitja (ajalehe alal), vastutav sekretär 44 98 46; toimetaja asetäitja (ajakirja alal), ajakirja keeletoimetaja, pedagoogika- ja teadusosakond, koolikorralduse osakond 44 36 96; ideoloogiaosakond, humanitaarainete ja esteetilise kasvatus oakond,

LEIDA REIMANN,
Hariduskomitee esimehe abi

Nooruslikkus on aastatele mõnikord
päris hea kaaslane. Elmar Kalmuse
puhul oli vanuse nimetamine ülearune,
sest kuidagi ei tahtnud uskuda, et aeg
ka kõige nooruslikumate inimeste
juures oma töö teeb.
Nüüd on ta seda teinud valusalt ja
halastamatult.
Elmar Kalmus oli läbi ja lõhki
koolimees: õpetaja, direktor, inspektor,
haridusala ametiühingu rajoonikomitee
esimees, metoodik.
Kui lõppes sõda, pöördus ta tagasi
õpitud ameti juurde, kuid nüüd juba
Viljandimaa haridusosakonna koolide
inspektorina. Oskus inimestega
suhelda aitas teda 26 aastat üht ja
sama ametit pidada.
Elmar Kalmus hindas õpetajas
ausust nii õpilaste kui kontrollijate
vastu, teades, et see tagab
kahepoolselt hea kontakti. Paljud tõed,
mida arvame alles nüüd leidnud
olevat, olid tolleaegsel inspektoril juba
paarkümmend aastat tagasi
tegevusjuhenditeks. Ta ei olnud juba
siis ainult kontrollija, vaid ka õpetaja ja
nõuandja.
Aasta maitses Elmar Kalmus ka
Tääksi kooli direktori leiba.
Lisaks Suure Isamaasõja päevil
saadud ordenitele ja medalitele on
E.Kalmust autasustatud ordeniga
"Austuse märk" ning rinnamärgiga
"Haridustöö eesrindlane".
1970.aastast alates oli ta Eesti NSV
teeneline õpetaja.
Kuuludes 1975.aastast alates
Viljandi sõjaveteranide ansamblisse
"Rahusõdurid", on ta esinenud
paljudes Eesti koolides. Laulumehe ja
oodatud lektorina saavutas ta laia
populaarsuse.
Ikka elurõõmus ja teotahteline, alati
varuks midagi lõbusat - selline ta oli,
koolimees ELMAR KALMUS.
Sellisena jääb ta lähedaste, sõprade,
tuttavate ja kolleegide mälestustesse.
Viljandi rajooni
hariduskoondis
Haridustöötajate aü
Viljandi rajoonikomitee
Viljandi rajooni töö- ja
sõjaveteranide nõukogu
Segakoor "Koit"
Ansambel "Rahusõdurid"

Geograafide
[juubel
1919.a loodi ülikoolis kohe ka
maateaduse kabinet, mille juhatajaks kutsuti Sise-Aasia uurimisreisidega endale nime teinud soomlane Johannes Gabriel Granö. Mõne aastaga pani
ta aluse Eesti maastike, linnade
ja kodu-uurimisele. Seejärel töötas paar aastat geograafiaprofessorina ungarlane Mihäly Haltenberger. Jätkasid juba nende
õpilased
loodusgeograaf
August T a m m e k a n n ja majandusgeograaf Edgar Kant ning
Peterburi Geograafia Instituudi
kasvandik,
maastikuteadlane
Eduard Markus. Iseseisvusajal
ilmusid trükist väljaanded, milleni pärast sõda pole jõutudki maakondlikud
koguteosed,
"Maailma maad ja rahvad" jt.
Edgar Kantist sai Eestit ja eriti
Tartut puudutavate töödega uue
teadusharu - antropoökoloogia
- rajajaid üldse. Eduard Markus
oli tõsine koolimees nii õpetaja
ja ülikooli metoodikaõppejõuna
kui ka maateaduse
õpikute
autorina. August T a m m e k a n n
pühendus geomorfoloogia ja
kartograafia edendamisele. Kõigi nende meeste elutöö lõppes
geograafiaprofessoritena võõrsil
A.Tammekannul
Helsinkis,
E.Kantil Lundis ja E.Markusel
USAs.
Sõja järel aitasid Tartus geograafia järjele nende õpilased Jakob Kents ja Endel Varep.
Tänaseks on geograafia erialal ülikooli lõpetanud 993 inimest, neist 825 statsionaarselt,
93 kaugõppes ja 75 Kaugõppe
Pedagoogilises Instituudis. Ligi
pooled neist töötavad koolis.
Eestikeelse ülikooli 70.aastapäeva puhul korraldab aeoaraafiaosakond 9.detsembril o m a lõpetanute kokkutuleku, mis algab
kell 14 konverentsiga ülikooli
raamatukogus ja iätkub "Vane-

muise" kontsercteaalis.
H E I N O MARDISTE,
T Ü geograafiaosakonna
juhataja

töökasvatuse ja õhtukoolic :- osakond, algõpetuse ja koolieelse
kasvatuse osakond 4 4 21 55
korrektuur 68 14 32
Väljaandja kirjastus "Perioodika", Tallinn, Pärnu mnt 8 EKP Keskkomitee Kirjastuse trükikoda, Tallinn, Pärnu mnt 67a.
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