
Johannes Käisi Seltsi tegevused 2013.aastal 

 

2013 aasta alguses toimunud juhatuse koosolekul (20.02.2013) arutati seltsile saadetud 

mõtteid aastateemadest. Teemadeks oli pakutud järgmist: 

1. Kodu, lasteaed, kool- kultuuripärija kasvumaa 

2. Lasteaed ja kool kui kultuuripärandi kandja 

3. Kodulugu õpetuse alusena 

4. Kodu lugu õpetuse alusena 

5. Lasteaed ja kool talletatud väärtuste kultuuripärijaks saamas. 

Juhatus saatis arvamuste saamiseks vastavasisulise kirja seltsi lists ja liikmetelt saadud 

kirjadest enamus toetas 1. teemat. 

Seega seltsi juhatuse  koosolekul (20.02.2013)   kinnitati aastateemaks ”Kodu, lasteaed, kool- 

kultuuripärija kasvumaa”; 

Info aastateemaga saadeti  seltsi listi eesmärgiga saada häid mõtteid kirjutiste võistluse 

läbiviimiseks. Koostöös seltsi liikmetega valmis kirjutiste võistluse juhend. 

Juhatuse koosolekul kinnitati tööplaani, millesse jäid traditsioonilised üritused: 

-suvekool 

-juhatuse seminar koostöös Peri POÜ-ga 

-kirjutiste võistlus 

-konverents (konverentsi läbiviimiseks sobis novembri lõpp, et esitada detsembris vajalikud 

aruanded. Otsustati korraldada JKS aastakonverents 29. novembril ja suvekool 13.-14.08 

Seedri puhketalus Võrumaal.) 

* Kevadel peale Johannes Käisi Seltsi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöölepingu 

uuendamist  kuulutati välja pedagoogiliste kirjutiste võistlus teemal  “ KODU, LASTEAED, 

KOOL – KULTUURIPÄRIJA KASVUMAA“.     

Asjaolud,  et 2013. aastal tähistame Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva ja  2013. aasta on 

kuulutatud pärimusaastaks ajendasid ka võistluse üldteema „Kodu, lasteaed, kool – 

kultuuripärija kasvumaa“ valiku. Millele teema avamisel keskenduda, milline pealkiri 

kirjutisele panna – nendes otsustes olid kirjutajad üldteema piires vabad. 

Kirjutama kutsuti lapsevanemaid, õpetajaid, üliõpilasi ja õppejõude. Esitada võis ka 

kollektiivseid töid. 

VÄLJAVÕTE JUHENDIST: 

Seda, mida ja kuidas me täna hoiame, hakkavad tulevased põlved uuesti mõtestama. 

Kultuuripärand on meie identiteedi osa ja alus. Missugune osa selle hoidmises ja selle tekkes 

on kodul, lasteaial, koolil? Kuivõrd tähtsale kohale seame õpetuses-kasvatuses kultuuri, 

lapsed kultuuri pärijatena? Mida tehakse pereelus, kuidas kultuuripärand kajastub 

õppematerjalides? Mida oleme oma suhtumistes muutnud üleilmastumise tõttu, milles näeme 

püsiväärtusi? Missugused Johannes Käisi seisukohad toetavad pedagooge muutuvas 

maailmas? 

Võistlusele olid oodatud oma kogemuste esitlused (üldistav osa ja konkreetsed kirjeldused 

lisadena), esseed, töökavad, õppekomplektide retsensioonid.   



Võistlustööd saadeti 30. oktoobriks 2013. Hindamiskomisjonile laekus 2 tööd, osales 9 

õpetajat. Konverentsil tunnustati pedagoogiliste võistluskirjutiste autoreid:  

Pille Rebane-Tunnustus huvitegevuse tähendusrikkuse esiletoomise ja selle õppetööga 

sidumise tundeküllase kirjelduse eest töös ”Tantsidest minevikust tulevikku” HTMi ja JKSi 

2013. aasta kirjutiste võistlusel. 

Lea Maiberg, Tatjana Lukjanets, Jana Eršova, Svetlana Agerova, Jekaterina Brokan, Inna 

Uruševa, Lilia Korotõtš- tunnustus eesti keele, muusika- ja rühmatundide tervikuks sidumise, 

üldõpetusliku lähenemise eest vene õppekeelega lasteaias “Täheke” ja selle kirjeldamise eest 

ühistöös ”Tallinna legendid” HTMi ja JKSi 2013. aasta kirjutiste võistlusel. 

 

* Jätkus seltsi koostöö  Rosma kooliga, kes on teinud ettepanekuid seltsi ürituste paremaks 

korraldamiseks ja omapoolsete ettekannetega toetanud suvekooli ning konverentsi.  MTÜ 

Rosma Haridusseltsi Vanemate Kool kajastab oma koolitustel järjekindlalt Johannes Käisi 

pedagoogilisi ideid. 

* Jätkus koostöö ka Paide Ühisgümnaasiumiga. 13. septembril said Paides kolmandal väikeste 

kodu-uurijate päeval kokku 95 4.-7. klassi õpilast 25st Eestimaa koolist.  

Tänupäevale kutsutud lapsed  osalesid  Paide Ühisgümnaasiumi, Eesti Lugemisühingu ja J. 

Käisi seltsi projektis „Väikesed kodu-uurijad“, kirjutades uurimistöö üldteemal „Nii tore on 

olla, kui pere on koos“. Võistlustöid laekus 82. Kirjutati peretraditsioonidest läbi kolme 

põlvkonna, vanavanemate pulmapidudest, töötalgutest, pere kadri-, mardi- ja jõulukommetest 

jpm. Seltsi juhatuse liikmed osalesid žürii töös. 

* Tavapäraseks saanud seltsi suvekool toimus 13.–14. augustil Võrumaal Rõuge vallas Seedri 

puhketalus. 

* Jätkus koostöö Peri Põllumajandusliku osaühistuga.  Peri POÜ tunnustab õpetajaid 

Johannes Käisi preemiaga. Statuudi kohaselt määratakse igal aastal kaks auhinda: üks 

Põlvamaal ja teine mujal Eestis töötavale õpetajale tulemusrikka tegevuse, Johannes Käisi 

pedagoogilise pärandi või tänapäeva pedagoogiliste mõtete ellurakendamise eest.  Johannes 

Käisi 2013. aasta preemia nominentideks esitati kokku 8 õpetajat,  

Põlvamaalt esitati 2 kandidaati (Kadri Kivit Orava Põhikoolist, Enna Prükk Kauksi 

Põhikoolist), mujalt Eestist 6 (Ester Koplimets Paide Gümnaasiumist, Krista Juhkov Narva 

Vanalinna Riigikoolist, Helju Kurg Viljandi Paalalinna Koolist, Regiina Urb Tudulinna 

Põhikoolist, Hedi Minlibajeva Tallinna Vindi Lasteaiast, Katrin Kisandi Tartu Hiie Koolist). 

Juhatus tegi Peri POÜle ettepaneku anda 2013. aastal Käisi preemia järgmistele õpetajatele: 

Kadri Kivit- Orava Põhikool ja Hedi Minlibajeva- Tallinna Vindi Lasteaed. 

 * Seltsi liige Anni Rinne sai 100 aastaseks. Väärikas vanus ja väärikas pedagoog -elurõõmus 

ja missioonitundeline, uhke Võru seminari üle, uhke õpetaja olemise üle. Õnnitlused viidi ka 

seltsi poolt, Anna Rinne juubeliartiklid ilmusid Võrumaa Teatajas 24.10.   

* Selts leidis, et Mart Laanpere väärib 21.sajandi kooli eestkõnelejana Vabariigi Presidendi 

hariduspreemiat ja esitas vastava soovituse Vabariigi Presidendi hariduspreemia saamiseks. 

Mart Laanpere  kaudu oleme TLÜ Informaatika instituudi haridustehnoloogia keskusest  abi 

saanud Johannes Käisi Seltsi teabe levitamisel. 

* Oleme aktiivselt osalenud Õpetajate Liidu poolt püstitatud probleemidega ning volitatud 

seltsi esindaja on osalenud ÕL koosolekutel. Arutlusel on seltsi edaspidine tegevus ÕL 

küsimustes. 



* Juhatus on teinud seltsi põhikirja muudatused äriregistris. 

* Juhatus on koos käinud sellel aastal 6 korda. Palju on arutlusi toimunud elektroonilisel teel. 

Koosolekud on protokollitud.  

* Lisaks ürituste korraldamise aruteludele võeti vastu 2 uut seltsi liiget.   

* Infot oleme jaganud seltsi listis, kodulehel, Koolielus ja ajakirjanduses. Õpetajatele edastati 

teavet ka maavalitsuste haridusosakondadest. Kirjutiste võistluse info oli HTM-i kodulehel. 

* Johannes Käisi Seltsi liikmete listil on uus aadress - jks@lists.eenet.ee 

Vana aadress jks@mv.werro.ee enam ei toimi. 

 

*  Töös olemasoleva kodulehega esines tõrkeid maikuus, kuid alates sügisest ei ole 

õnnestunud sellele enam uut materjali kanda. Lehe arendaja teatas, et soovitab kogu kodulehe 

platvormi uuendada ja värskendada, sest tarkvara, millel leht hetkel jookseb, on pärit aastast 

2006. Alustasime läbirääkimisi arendajaga, et saada kodulehe uuendamisega valmis järgmise 

aasta esimese kvartali lõpuks. Töödega on alustatud ja aadress on 

http://johanneskais.wordpress.com/ 

 

Loetelu juhatuse liikmete tegemistest: 

*  Jänesselja Lasteaia ajaleht LAPS nr 3: Loodus on inimesele elurõõmu allikaks ehk 

Johannes Käis ja alushariduse õppekava (jaanuar 2013) – see oli ka JKS koduleheküljel. 

*  HTM tellimus „Koolieelse lasteasutuse lapsest lähtuva töökorralduse alane juhendmaterjal 

lasteasutustele ja pidajale“. Juhendmaterjalis on M. Pukki ja A. Alunurme koostatud 

materjal „Lapsest lähtuv tegevuskultuur“, kus paljude teiste seisukohtade kõrval on 

rõhuasetus Joh. Käisi pedagoogilistel põhimõtetel. 

*  EECERA konverentsi (28.08.13) raames toimus töögrupp lapsest lähtuva kasvatuse 

juurutamiseks Eestis, Soomes, Inglismaal ja Ameerikas, mille eestvedajaks on Jarmo Kinos. 

Sellel ümarlaual ja lapsest lähtuva kasvatuse juurutamisel tuginetakse Johannes Käisi 

põhimõtetele ja Reggio- Emilia pedagoogikale. Eestis on eestvedajaks Maarika Pukk, JKS 

liikmetena esindavad Aina Alunurm ja Anu Sarap.   

*  Väikeste kodu-uurijate päeval Paides osales seltsi esindaja (sept 13). 

*  Mitmed loengud lasteaednikele (nt oktoobrikuus külastas Jänesselja lasteaeda Tallinna 

kolme vene õppekeelega lasteaia töötajad). 

*  Koolitus J. Käisi üldõpetuse metoodikast Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli 

Täiendõppekeskuses 320-tunnisel täiendõppekoolitusel osalejatele. 

*  4.aprillil konverentsil "Erinevad pedagoogilised lähenemised lasteaia õppe- ja 

kasvatustegevustes" esines juhatuse liige ettekandega "Õppe- ja kasvatustegevused lasteaias 

läbi J. Käisi üldõpetuse metoodika". 

 *     SAs INNOVEs (asub Lõõtsa 4, Johannes Käisi majas) on teiste töötajate tunnustamise 

kategooriate kõrval ka Johannes Käisi auhind. Johannes Käisi auhinnaga tunnustatakse SA 

Innove töötajat/töörühma, kes on silma paistnud otsese toetusega haridusuuenduslike ideede 

rakendamisele ning levitamisele haridusasutustes ja/või Johannes Käisi pedagoogilise pärandi 

tutvustamisega. Juhatuse liige Kai Võlli osales selle statuudi väljatöötamises. 
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 Plaanidest aastaks  2014: 

 * seltsi soovib jätkata koostööd HTM, Peri POÜ, Elva Gümnaasiumi, Paide 

Ühisgümnaasiumi ja Rosma kooliga  

* seltsi tegevuse piirkondlik laienemine(Pärnumaa) 

* suvekool 

* konverents 

* tavapärase pedagoogiliste kirjutiste  võistluse muudatused 

* korrastame seltsi liikmete nimekirja 

 

 

Tegevusaruande koostas seltsi juhatuse liikmetelt laekunud info põhjal seltsi juhatuse esimees 

Anne Koppel. 

 

Tegevuskava on läbi arutatud seltsi juhatuse koosolekul ja esitatud seltsi üldkoosolekul 

Tartus, 29. novembril 2013. 

  

 


