
Johannes Käisi Selts 
 

Johannes Käisi Seltsi 2017. aasta tegevusaruanne  

Alus: Haridus- ja Teadusministeeriumi ning MTÜ Johannes Käisi Seltsi vaheline riigieelarvelise toetuse kasutamise leping 

 

nr Tegevus 

Programmi 

tegevuse 

kood (10-

kohaline) 

Tegevusala 

kood (5-

kohaline) 

Tegevuse kirjeldus 
Tegevuse tulemus või 

väljund (näitaja) 
Tähtaeg Summa 

1. Üldharidusprogramm:         
 

1.1. 

Riiklike õppekavade arendamine: 

riikliku õppekava õpikäsitluse 

rakendumine praktikas 

HS06010300   

Suvekooli läbiviimine 

pedagoogidele 

õpikäsitluse 

mõtestamiseks 

On läbi viidud kahe 

päevane suvekool 

õpikäsitluse ja J.Käisi 

pedagoogiliste põhimõtete 

parima praktika 

tutvustamiseks. Osalejaid 

min. 30. 

31.08.2017 

300 

 

JKS suvekooli põhimõtted ja kava pandi paika juhatuse koosolekutel 20.03.17 ja 20.06.17. Suvekooli teade saadeti seltsi liikmetele listi kaudu ning Põlva-, 

Võru, Tartu- ja Valgamaa koolidele ja lasteaedadele elektrooniliselt otsepostiga ning teistele läbi maavalitsuste.  

Suvekooli kava oli planeeritud järgmiselt: 

Kolmapäeval, 23.08.17 Põlva Koolis ja Johannese Koolis Rosmal 

12.30 – 13.00 Kogunemine ja registreerimine, võimalus maksta liikmemaksu; lõunasöök Põlva Kool (Kesk 25, Põlva) 

13.00– 14.15 

 

Töötuba: 

Suvekooli teemat – õpikäsitus – avavad kooli kontekstis kooliõpetaja ja 

eelkooliealiste laste arengu toetamise eesmärgil lasteaiaõpetaja.  

Põlva Koolis 

Johannes Käisi nimelise preemia laureaat 2016 Hele Aia 

(Põlva Kool) ning Helena Ohak (Vaivara Lasteaed)  

14.30 – 15.15 

15.30 – 16.00 

Ühine ringkäik Põlva (riigi)gümnaasiumis; peale seda saavad lasteaednikud 

külastada Mammaste lasteaeda ja koolirahvas Mammaste kooli 

 

 Kalmistul Käisi haual  

 Sõidame Johannese Kooli Rosmal, kohvihetk  
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16.45 – 17.55 Töötuba: 

1. Kunstiteraapia 

2. Kuidas kujundada klassi ansamblit (muusika) 

Johannese Koolis Rosmal 

Katrin Lastik (Elva Gümnaasium) 

Riina Velmet (Johannese Kool Rosmal) 

18.00 Õhtusöök  

19.30 – 21.00 Matkarajal RMK Valgejärve matkarada ja muusikaelamus 

 

Neljapäeval, 24.08.17 Johannese Koolis Rosmal 

9.00 – 10.15 Töötuba: 

Draamaõpetus 

 

Maia Punak, Põlva Kool 

 Kohvihetk  

10.30 – 11.20 Töötuba: 

1. Teaduse tegemine 

2. Pea, südame ja käega – kujutav geomeetria 

 

Külli Korol ja Evelin Toom (Elva Gümnaasium) 

Aivar Piirisild (Johannese Kool Rosmal)   

11.30 – 12.15 Töötuba: 

1. Õppeprotsessi vaatlus ja selle analüüs 

2. Digimaterjalid ja –kogud õppetöö ilmestajana 

 

Aivar Soe (Harku vallavalitsuse haridus- ja 

kultuuriosakond) 

Veronika Varik (Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum)  

12.15 Lõpetamine hüvastijätusupiga  

 

Osalejaid suvekooli aga ei registreerunud (v.a juhatuse liikmed ja suurem osa lektoritest soovis osaleda mõlemal päeval), mistõttu 15.08.17 tegi juhatus otsuse, 

et kahepäevase suvekooli võiks asendada teemakoolitusega. Sellest muudatusest teavitati 15.08.17 ka HTMi.  

Ühepäevane draamaõppe koolituse Põlva Koolis viis läbi Käisi nimelise preemia laureaat, õpetaja Maia Punak. Osalejaid oli 12. Sooviti jätkukoolitust.  

Eelarves oli planeeritud suvekooli läbiviimiseks 800 €, ühepäevase teemakoolituse kulu oli 301,05 €. 28.10.2017 esitatakse HTMile taotlus, et kulutamata raha 

kanda eelarve artikli 1.2 „riikliku õppekava arendamine“ alla ning kasutada seda omapoolse panusena Johannes Käisi teose „Õpetuse alused ja teed“ välja 

andmise kulude katteks (500 €). Taotlus rahuldatakse ning lepingu muudatus allkirjastatakse 7.11.2017.  
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nr Tegevus 

Programmi 

tegevuse 

kood (10-

kohaline) 

Tegevusala 

kood (5-

kohaline) 

Tegevuse kirjeldus 
Tegevuse tulemus või 

väljund (näitaja) 
Tähtaeg Summa 

1. Üldharidusprogramm:         
 

1.1 

Riiklike õppekavade arendamine: 

riikliku õppekava õpikäsitluse 

rakendumine praktikas 

HS06010300   

Praktiliste töötubade 

läbiviimine 

pedagoogidele 

aktiivõppe meetodeid 

kasutades  

Praktilised töötoad 

Johannes Käisi 

pedagoogiliste põhimõtete 

rakendamiseks on läbi 

viidud 3 erinevas Eesti 

piirkonnas, osalejate arv ca 

20 in piirkonnas. 

01.12.2017 

500 

 

JKS juhatus otsustas, et kaks töötuba peaks olema suunatud lasteaedade pedagoogidele ning üks kooliõpetajatele teadvustamaks ja levitamaks enam Käisi 

põhimõtteid alushariduses. Töötoad on toimunud: 

Pärnumaa lasteaednikud: Pärnu-Jaagupi lasteaed, 15.03.17, teemaks „Johannes Käisi pedagoogika ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava 

lõimumiskohad“, lektor Aina Alunurm, osalejaid 20. Tellimus esitati jätkukoolitusele, mis toimus 1.11.17 Pärnu lasteaias Pöialpoiss, osalejaid 26.  

Tartumaa lasteaednikud: Luunja Lasteaed, 23.08.17, teemaks „Johannes Käisi pedagoogika praktiline väljund lasteaias ehk Joh Käisi pedagoogika lõiming 

alushariduse riikliku õppekavaga“, lektor Aina Alunurm, osalejaid 20.  

Tellimuse on esitanud Tallinna Tuleviku lasteaed – toimub 2018 kevadel.  

Tartumaa kooliõpetajad: Elva Gümnaasium, 19.10.17, teema "Kunstiteraapia kasutamise võimalusi kunstitunnis", lektor Katrin Lastik, osalejaid 16. Sooviti 

jätkukoolitust. 

Kulu kokku 500,85 €.  
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nr Tegevus 

Programmi 

tegevuse 

kood (10-

kohaline) 

Tegevusala 

kood (5-

kohaline) 

Tegevuse kirjeldus 
Tegevuse tulemus või 

väljund (näitaja) 
Tähtaeg Summa 

1. Üldharidusprogramm:         
 

1.1 

Riiklike õppekavade arendamine: 

riikliku õppekava õpikäsitluse 

rakendumine praktikas 

HS06010300    

Teemalehe 

väljaandmine 

Õpetajate Lehes. 

Parima praktika 

levitamine muutunud 

õpikäsituse ja Käisi 

põhitõdede teemal. 

On välja antud teemaleht 

käisiliku  õpikäsituse 

teemal, (ca  4 art: muutuv 

õpikäsitlus lasteaias ja 

koolis, individuaalsus ja 

sotsiaalsus (sh kaasav 

haridus) ning hindamise 

teema (lapse arengu 

hindamine, kujundav 

hindamine koolis). Kõik 

artiklid on avalikustatud ka 

JKS koduleheküljel. 

31.08.2017 

200 

 

Johannes Käisi Selts on kolmandat aastat tellinud Õpetajate Lehe teemalehte. Varasematel aastatel on olnud teemadeks: 2015.a Johannes Käis 130 ja Johannes 

Käisi selts 25, 2016.a Võru Õpetajate seminar 95 ehk uuenduspedagoogika eile, täna, homme. Sellel aastal olid märksõnadeks: muutuv õpikäsitlus lasteaias ja 

koolis, individuaalsus ja sotsiaalsus (sh kaasav haridus) ning hindamise teema (lapse arengu hindamine, kujundav hindamine koolis jms). Siinkohal palusin 

koostööd JKS seltsi liikmetelt ja artiklid kirjutasid: 

 Anne Koppel ja Kaja Lepik (kool) - Johannes Käisi didaktika põhimõtted; 

 Aina Alunurm (lasteaed) - Käisilikud põhimõtted alushariduses; 

 Pille Liblik (HTM) – Sajand tagasi alanud kooliuuendus.  

Õpetajate Lehe „muutunud õpikäsituse teemaleht“ ilmus 15.09.17: http://opleht.ee/2017/09/muutunud-opikasituse-teemaleht/. Kulu: 200 €. 

http://opleht.ee/2017/09/muutunud-opikasituse-teemaleht/
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nr Tegevus 

Programmi 

tegevuse 

kood (10-

kohaline) 

Tegevusala 

kood (5-

kohaline) 

Tegevuse kirjeldus 
Tegevuse tulemus või 

väljund (näitaja) 
Tähtaeg Summa 

1. Üldharidusprogramm:         
 

1.2. 

RIIKLIKE ÕPPEKAVADE 

ARENDAMINE: Ühenduse poolt 

on toetatud õppekirjanduse 

kättesaadavust 

    

Ettevalmistustööd 

J.Käisi raamatu 

„Õpetuse alused ja 

teed“ välja 

andmiseks. 

Koostöö Eesti 

Alushariduse Juhtide 

Ühendusega; arutelud, 

teadlaste ja toimetajate 

kaasamine raamatu 

trükivalmiduse 

saavutamiseks. 

10.12.2017 

200  

500 

 

EAHJÜ ja JKS koostöö Johannes Käisi teose „Õpetuse alused ja teed“ välja andmiseks. Koosolekud toimusid 17.02.17 Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis, 

20.03.17 HTM majas Tartus. Haridusjuhtide aastakonverentsil Pärnus palus EAHJÜ juhatuse esimees Heda Kala tutvustada JKS juhatuse esimehel Aina 

Alunurmel Joh Käisi raamatu „Õpetuse alused ja teed“ väljaandmise mõtet ka lasteaednikele. Aprillis alustati läbirääkimisi „Avita“ kirjastusega, kellega 

kohtuti 27.06.17. Mõni aeg hiljem alustati läbirääkimisi kirjastusega „Studium“ ning nendega kohtuti 25.09.17. Samuti on olnud aktiivne kirjavahetus Eesti 

Pedagoogika Arhiivmuuseumiga, kus asub Eiseni poolt ümber trükitud käsikiri, ning Eesti Kirjandusmuuseumiga, kus on hoiul Käisi originaalteos. Külastati 

ka muuseume. Läbirääkimisi peeti mitme potentsiaalse toimetajaga. Oktoobrikuust alustati kirjastuse „Studium“ poolt Käisi teose teksti sisestamist aluseks 

võttes nii originaalteose kui Eiseni poolt ümber trükitud käsikiri.  

30.09.17 tehti Põlva maavalitsusele taotlus raha eraldamiseks raamatu toimetamise kulude katteks, vastus tuli eitav. 17.10.17 tehti Põlva vallavalitsusele 

taotlus raha eraldamiseks raamatu toimetamise kulude katteks, vastus tuli 27.11.2017 ning anti mõista, et Põlva vald on huvitatud raamatu välja andmise 

toetamisest (paluti esitada vormikohane taotlus, mida ka JKS tegi). 28.10.17 tehti JKS poolt taotlus HTMle suvekooliks planeeritud, kuid kulutamata summa 

kanda riikliku õppekava arendamise reale – taotlus rahuldati ja lepingu muudatus allkirjastati 7.11.2017.a summas 500 €. 28.10.17 tehti üleskutse ka JKS 

liikmeskonnale listi, et kui mõni liige isiklikult leiab võimaluse või mõni haridusasutus soovib anda oma rahalise panuse raamatu ilmumisse, siis on võimalik 

seda teha. Paar seltsi liiget ka annetuse tegi.  

Kulu kokku: 200 €.    
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nr Tegevus 

Programmi 

tegevuse 

kood (10-

kohaline) 

Tegevusala 

kood (5-

kohaline) 

Tegevuse kirjeldus 
Tegevuse tulemus või 

väljund (näitaja) 
Tähtaeg Summa 

1. Üldharidusprogramm:         
 

1.3. 

HINDAMINE: õpikäsituse 

rakendamine ja õpetaja poolt 

õppija arengu toetamine 

    

Pedagoogide 

tunnustamine ja 

J.Käisi nimelise 

preemia üleandmine 

Johannes Käisi nimelise 

preemiaga on tunnustatud 

kahte pedagoogi 

30.11.2017 

300 

 

Teade Johannes Käisi nimelise preemia kandidaatide esitamisest avaldati Õpetajate Lehes 15.09.2017.a. 

23.10.2017 otsustas JKS juhatus koosolekul, et Käisi nimeline preemia laureaat on Artur Ruusmaa, Vana Võromaa Kultuurikoja peavarahoidja. Peri POÜ 

teavitati sellest 24.10.2017. Laureaadi õnnitlemine toimus 24.11.2017 Vana-Võromaa Kultruurikojas ning koosviibimisele oli kutsutud laureaati õnnitlema 

HMT esindajana Pille Liblik, Peri Põllumajandusliku OÜ esimees Eero Timmermann, Vana-Võromaa Kultuurikoja direktor Rainer Kuuba, Eesti Alushariduse 

Juhtide Ühenduse juhatuse esimees Heda Kala ning JKS juhatuse liikmed. Üritusele oli tulnud ka dr Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi juhataja ning 

teised Artur Ruusmaa head koostööpartnerid. Käisi nimelise preemia laureaadi kohta ilmus artikkel kohalikus Võru lehes ning ka uues Lõuna-Eesti 

Postimehes (17.11.17). Käisi nimelise preemia laureaat Artur Ruusmaa tutvustas Käisi teoseid, Võru Õpetajate seminari dokumente ja lõpetajaid, tolle aja 

õppekorraldust jms.  

Kulu: 300,80 €.   
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MUU TEGEVUS: 

 

Aegviidu Lasteaia looduskonverentsil (19.04.17) pidas loengu Aina Alunurm teemal „Käisilik looduslugu loodusrajal“. 

Põlva kooli konverentsil (23.10.17) pidas ettekande Eve Vaigu teemal „Käisilikud põhimõtted koolis“. 

 

Artiklid seltsi liikmetelt: 

Anne Kuusk. Riisipere Lasteaia tegevused ja õppekava peavad ajaga kaasas käima, kuid midagi peab alles jääma… 

 

Innove töötoad projekti „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames teemal: UUENENUD ÕPIKÄSITUS KÄISILIKUL MOEL. 

Töötoad toimusid:  

Kodulugu kui läbiv teema erinevate ainetundide läbiviimisel – Anne Koppel ja Kaja Lepik. Toimusid töötoad Elvas 25.01.17 ja Aakre La-Algkoolis 28.03.17. 

Lapsepärane pärand – Aina Alunurm, Maarja-Magdaleena Gildi ärklisaal, 9.02.17. 

Vesi maailmaruumis – Anu Sarap, Tallinna Linnupesa Lasteaed, 1.03.17. 

Draamavõtete kasutamine eesti keele ja kirjanduse õppimisel – Maia Punak, Põlva Koolis, 23.03.17. 

 

 

 

Koostaja: 

Aina Alunurm 

Juhatuse esimees 

/allkirjastatud digitaalselt/ 


