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Kulla õpetaja!
Suur tänu Sulle, et töötad pühendunult ja aitad kaasa meie noorte
arengule!
Uus õppeaasta on alanud – ja kuidagi imelik tunne on! Õhus on
kahetised tunded – ühelt poolt elevus, ootusärevus ja teisalt pinge,
mure, isegi hirm. Keegi ei oska päris täpselt veel öelda, mis toimuma
hakkab – oleme kuulnud, et kõik meie tööülesanded hakkavad
mahtuma 35 tunni sisse, et koolijuhid saavad rohkem võimu, et
õppekava on ülekoormatud, et palk….
Julgen aga väita, et palk ei ole ainukene tegur, mis meid oma tööd
tegema paneb. Enamus meist on tulnud kooli, kuna armastame
oma ainet, õpilasi, õpetamist, arengut. Uue õppekava rakendumise
ja kõikide kavandatavate muudatuste tuhinas, pidagem meeles,
miks me koolis oleme, miks me kooli tulime. Me soovisime midagi
paremaks muuta!
See meie sügaval sisimuses olev soov, mis on ehk ajaga rutiinitolmu
ja pettumuste alla peitu jäänud, ei tohiks ometi ju otseselt sõltuda ei
meie töötingimustest ega ka meie palganumbrist. See meie soov
sõltub otseselt sellest, kuivõrd üle sellest kõigest takistavast suudame
olla, kuivõrd palju kõrgemale tõusta.
Ma ei vähenda vajadust kõikide mureallikatega tegeleda – ja seda
õpetajaid Õpetajate Liiduna esindades me ka teeme, kuid
iseendale ja meile kõigile tuletan meelde, et võim hirm ja kahtlused
enda peast välja ajada on vaid MEIL endil. See ei ole kerge, kuid nt
leides iga päev midagi positiivset oma õpilastele või kolleegidele
ütlemiseks, analüüsides oma tööplaane ja mõeldes, mida me ise
õppida tahaksime – mis tõeliselt oluline on ja kuidas võiks seda
kergem omandada olla, asendame kammitseva hirmu vabastava
loovusega. Ärgem unustagem, et oleme haritud inimesed, et oleme
paljudele eeskujuks, et meil on suur vastutus.
Selleks, et tunda, et me ei ole oma mures üksi, on Eesti Õpetajate
Liidul plaanis veel sügisel tulla Sulle külla ja toetada Sind, aidata
mõelda suurelt – kuidas olla ja saada 21. sajandi õpetajaks? kuidas
seista sirge seljaga ja tunda oma tööst rõõmu? kuidas kaasa rääkida
meid puudutavatel teemadel? kuidas kibestumus uueks edasiviivaks
jõuks rakendada?
Ma usun, et üheskoos saame me hakkama! Ma usun, et muutes
enda suhtumist, suudame muuta ka otsustajate oma! Ma usun, et
meie ülesanne on olla positiivsed kõigest hoolimata – see on meie
kutsumus, see on ÕPETAJA ülesanne.
Kaunist loovat uut aastat soovides,
Margit Timakov
Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees

Eesti Õpetajate Liit –
95. sünnipäev!
PALJU ÕNNE!
Eesti Õpetajate Liidul on
sünnipäeva-aasta. Kuigi
vahepealsetel nõukogude
aastatel ei tegutsetud, olid
organisatsiooni materjalid ja
ideed Rootsis hoiul. Selle aasta
mais tänasime kauaaegseid
tegutsejaid-panustajaid:
* Enno Kirikmäe *
*Lembit Jakobson * Üllar Loks*
* Toomas Kink * Peep Leppik
*Lehte Jõemaa* Juta Hirv*
*Mari-Epp Täht * Ester Muni *
*Katrin Meinart *Maila Võrno*
*Aarne Tõldsepp* Malle Ling*
*Merle Randla*Elbe Metsatalu *
* Astrid Sildnik* Luule Niinesalu *
* Kristi Teder * Tõnu Tammar *
* Asta Tuusti * Imbi Koppel*
Augustis toimus suveseminar ja
motivatsioonipäev, millest
loodetavasti kujuneb
kooliaasta eel traditsioon.
Oktoobrikuu koolivaheajal on
tulemas konverents
„Õpetajatöö minevikust
tulevikku – üksi või üheskoos“,
millest peagi juba pikemalt.

Soovime infolehe 2. lk pühendada erinevatele mõtetele: uued põnevad ideed värskelt loetud
(haridusega seotud) raamatutest, ideid tunnis kasutamiseks (vt infoleht nr 1), õpetajatöö erinevad
aspektid (käesolev infoleht), mille kohta on kõikide tagasiside, täiendused ja mõtted teretulnud.
Ootame erinevate õpetajate kaastööd - kui Sul on mõni hea mõte, mida jagada või mõni küsimus,
mida küsida – kontaktmeiliks eestiopetajateliit@gmail.com.
Allpool toodud joonise sisu koondasime Eesti Õpetajate Liidu suveseminaris augustis. See ei ole ehk
lõplik, kuid kindlasti nii meie endi kui hariduselu puudutavaid muudatusi tegevate inimeste jaoks
oluline koond. Kui leiad, et mõni oluline tööülesanne on ununenud või soovid nt klassijuhataja
kohustusi loetleda – saada oma mõtted, sellega töötame septembris.

(Tööversioon)

Erinevad ülesanded õpetajatöös
35 tundi nädalas

16 tundi
klassiga
kontakttunnid
(tunnid võivad
toimuda klassis,
õues,
virtuaalkeskkonnas
– muutuv aeg ja
ruum)

8 tundi
kujundav hindamine
parandamine
e-kool, päevikud
järeltööd
vastamised
dokumentatsioon

8 tundi
ettevalmistus
tunnikavad
töölehed
aine nüüdisajastamine
internet

+
+

LISATÖÖD (peaksid olema eraldi tasustatud)
klassijuhataja töö, kooliarendus, ainevõistlused, ürituste
korraldamine, loovtööde ja/või uurimistööde juhendamine

3 tundi
enesetäiendus
koosolekud
korrapidamine
koostöö
üritused
töö planeerimine
eneseanalüüs

Suveseminaril arutasime ka seda, milline siis meie õpetaja ideaal on? milline peaks üks
õpetaja olema – meie mõtted on koondunud siin. Nüüd saame kindlasti i-sid lahti
kirjutada ja eraldi tegevusi lisada, aga kas olete nõus, et see võiks olla meie eesmärk
õpetajana?

individuaalselt
läheneja

5 ID
EESTI IMEPÄRANE
ÕPETAJA

innovaatiline

infoteadlik

inimsõbralik
innustaja

Õpetaja jaoks on olulised VIIS i-d –
koolilapse parim hinne 5 + ID kui õpetaja identifitseerimistunnus
-

isikuomadustelt inimsõbralik

-

motivatsioonilt nii õpilaste kui kolleegide innustaja

-

läheneb igaühele arvestades tema (ja ka enda)
õpistiilidega

-

pidevalt muutuvas infotulvas orienteeruv ja seda haldav

-

uusi mõtteid elluviiv arendaja

PILK TULEVIKKU – mõni mõte:
september -

küsimustik õpetajatele –
„Õpetaja võimalused ja aktiivsus“
ringreis „21. sajandi õpetaja“
töö PGS-i muutmise seaduse eelnõuga
osalemine töörühmades

ETTEPANEKUD
Kui tunned, et just Sinu koolismaakonnas võiksime ühe ühise
seminari maha pidada,
ole hea ja kirjuta
eestiopetajateliit@gmail.com

oktoober HEA ÕPETAJA KUU
- infoleht nr 3
- ringreis „21. sajandi õpetaja“
- juubelikonverents „Õpetajatöö minevikust
tulevikku – üksi või üheskoos“

Kui Sul on konkreetseid küsimusi
toimuva kohta,
ära pelga ühendust võtta.

