
Võru Õpetajate Seminar alustas tööd 7. jaanuaril 1921. aastal endise linnakooli hoones 

(ühtlasi 1784. a asutatud Võru linna vanimaid ehitusi). 

6-klassiliste õpetajate seminaride ülesandeks oli ette valmistada laia profiiliga õpetajaid. Lisaks sellele 
andsid seminarid lõpetajaile keskastme üldhariduse, mis võimaldas astuda ülikooli. 
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Võru Õpetajate Seminari hoone ehk Valge Maja 1920ndatel aastatel ning

Võru Gümnaasium ja Võru linna keskväljak täna, 2020/21. aastal.



“Iga kord, kui läbisõidul Põlva jaamast Võrru või sealt tagasi, näen
Põlva ja Rosma ümbrust, elustuvad minus lapsepõlve mälestused.

Põlva-Rosma maastik on looduslikult väga ilus.

Otse Päkamäe idapoolse külje all, Rosma-Partsi maantee ääres
seisab Rosma koolimaja, minu sünnipaik. Tänapäevani ei ole see
tüüpiline vanaaegne koolimaja (ehitatud 1872. a) väliselt kuigi palju
muutunud, ainult õlgkatuse asemele on pandud pilbaskatus.
Siseruume on nüüd ümber korraldatud.

Varasemast koolielust isa juures külakoolis on säilinud vähe mälestusi.
Just seetõttu, et klassituba elutoa kõrval oli minule teiseks elutoaks.
Hakkasin “vabatahtlikuna” teiste koolilaste keskel istuma ja nendega
koos õppima nii noorena (vist viie-kuueaastasena), et ei mäletagi
õppimise algust.

Üldse oli “kooliskäimine” isa juures kodune, igapäevane nähtus.”

/Joh.Käis. Norusaastailt. 1935/

Kõik saab alguse lapsepõlvest, vanematekodust …



Võru Õpetajate Seminari esimeseks direktoriks määrati kohaliku gümnaasiumi direktor J.Koemets. Tööd

alustati kahe klassi ja 43 õpilasega. Et J.Koemets ei tahtnud loobuda gümnaasiumi juhtimisest, määrati

direktoriks alates 15.02.1921.a Johannes Käis.

“Kaheksa aastat tagasi, 16. küünlakuu päeval 1921 astusin esimest

korda nendesse ruumidess, et asuda Võru seminari juhtimisele.

Mäletan selgesti seda päeva. Kahes klassiruumis (ettevalmistusklass ja

esimene klass) istus kõigest 43 poissi ja tüdrukut, suuremalt jaolt

maalapsi.”

/Joh.Käis. Pilk õpilaste omavalitsuse arenemislukku Võru õpetajate seminaris. 1929/



Direktor Johannes Käisi kõne
“Meie sihid ja ülesanded”

Võru Õpetajate Seminari pidulikul avamisel 
13. märtsil 1921. a.

“Lugupeetud koosolijad. 

Meie noorel pedagoogilisel õppeasutusel on 

tõsised ülesanded hariduse põllul ja nad 

kohustavad meid, tulevaste õpetajate juhtijaid 

ja kasvatajaid, mõttes omi ülesannete juures 

peatama, omi sihte selgitama, omi eesmärke 

kindlasti üles seadma, nende kätte saamiseks 

paremat ja õigemat teed valima. /…/

Missugune põhimõte peaks aga meie aja 

kasvatuse ja hariduse aluseks olema? 

Kasvatuse ja hariduse ülesandeks on meie 

kultuuri väärtusi tulevaile põlvile edasi anda, 

neid meie kultuuriliste varanduste pärijateks 

teha. /…/

Meie aja pedagoogika peaks 

uuenduspedagoogika olema. /…/”



”NIISUGUNE OLI VÕRU SEMINARI PEDAGOOGILINE KREEDO – TÕEKSPIDAMISED, MILLE JÄRGI 

JUHITI KOGU KASVATUSTÖÖD JA ÕPPETEGEVUST SEMINARIS JA HARJUTUSKOOLIS. 

LAPSEPÄRANE, ELULIGIDANE, HUVIKÜLLANE ÕPETUS, MIS ISETEGEVAS, ISESEISVAS TÖÖS 

KASVATAB INDIVIDUAALSEID VÕIMEID, LOOB ELAMUSI, ARENDAB MEELI, VAIMU, KEELT JA 

KÄTT. NII VARUSTAB KOOL ÕPILAST ELUS VAJALIKKUDE TEADMISTE JA OSKUSTEGA NING 

KASVATAB TEDA ISIKSUSESKS.”

/Johannes Käis/



Johannes Käis Võru 
Õpetajate Seminari aias 

1920ndatel aastatel

VÕSi direktor Johannes Käis ja 
VÕSi harjutuskooli juhataja 

Anette Budkovsky



VÕSi ja harjutuskooli õpetajaskond 1923. aastal

VÕS alustas tööd tunniandjatega. Alates 1922. a sügisest asusid tööle juba 12 põhikohaga õpetajat; 

samuti alustas tööd seminari harjutuskool pedagoog Anette Budkovsky juhtimisel. 



Võru Õpetajate Seminari õppejõud



Johannes Käisi ja teiste 

seminari õppejõudude 

metoodilised otsingud avaldati 

VÕSi aastaraamatus “Teel 

töökoolile” 

(1924 – 1930, 6 köidet ning 

1935. a seitsmes köide).



VÕSi harjutuskooli II klass 1925.a.

Harjutuskool asus seminariga ühistes ruumides ja tema õpilased moodustasid seminaristidega ühise pere. 

Sellel oli suur tähtsus: seminari kasvandikel, tulevastel õpetajatel, oli võimalus algkooliõpilastega lähemalt kontaktis olla, koos 

veedeti vahetunnid ja korraldati ühiseid üritusi. 

Seminari metoodikaõpetajad andsid tunde ka harjutuskoolis ja pidid tõestama seal oma metoodikanõuete paikapidavust. Sageli 

andis algkooliklassides näidistunde J.Käis, näiteks üldõpetuses.

Klasside ja õpilaste arvu kasvamisega laiendati 1923. aastal juurdeehitusega Valge Maja kõrval seisvale puumajale.

/Koolile pühendatud elu. Johannes Käis. 1985/



Teel töökoolile

Alates 1924/25. õa rakendas Johannes Käis seminari harjutuskoolis õpetuse keskustust üldõpetuse näol.

Algõpetuse keskmeks kujunes uus õppeaine – kodulugu ning uus õppeprintsiip – kodulooline vaateõpetus.

1920. aastate lõpus hakkas J.Käis katsetama individuaalse tööviisiga. 

Johannes Käis õpilastega õppekäigul



VÕSi II klass 1924. a.

VÕSi I klass matkal 1927. a.



Lõunatund VÕSis

VÕSi õpilased kooliõde sünnipäeva
hommikul üles ajamas



“Kodu-uurimist õpetaja poolt nõuavad mitmed uuema aja 
teadlased ja pedagoogid. Hea õpetaja peab teataval määral ka 

uurimistööd tegema. 

Kodu-uurimine on õpetaja lähima tuleviku ülesanne. 

Kodumaa looduse uurimise kõrval on õpetajal veel teine suur 
ülesanne: looduskaitse.”

/Joh.Käis. Õpetaja ülesanded kodumaa looduse uurimises ja looduskaitses. 1923/

Johannes Käis ja Karl Kisand

Munamäel kõrgust mõõtmas. 1925



VÕSi õpetajad välitöödel ning õppekäigul Taevaskojas 1927/28. õa.



VÕSi III klassi seminaristid 1930. a Munamäel



Füüsika õppevahendite näitus 1928. a.

VÕSi õpilaste käsitööde näitus 1927. a.

Õppevahendite näitus 1929. a.



Johannes Käis 1927. a.

1. Ole huvitatud oma tööst ja ela kaasa sellele, siis suudad äratada huvi ka õpilastes.

2. Püüa loov olla oma töös, tuues igasse korduvassegi tundi midagi uut töösisus ja -võtetes.

3. Ühelegi tunnile ei tohi minna ilma tõsise, mitmekülgse ettevalmistuseta tunni sihi, aine valiku ja

töökäigu suhtes.

4. Aine valikul peab hoolega silmas pidama aine lapsepärasust ja eluligidust.

5. Ehita õpetuskäik õigele psühholoogilisele ja loogilisele alusele.

6. Võimalda õpilasele suurimat isetegevust.

7. Hoolitse järjekindlalt harjutus- ja kordamistöö eest, ilma milleta võib ka parim õppeviis jääda

tagajärgedeta.

8. Õpetusel tuleb alati silmas pidada ka kasvatuslikke ülesandeid.

9. Ole eeskujulik oma töös.

10. Kõigi puuduste ja ebaõnnestuste põhjusi otsi kõigepäält iseendas.

Johannes Käisi didaktilised põhinõuded. Didaktika kümme käsku 
(„Teel  töökoolile" 5, Võru Õpetajateseminari aastaraamat 1928, lk. 131—132) 



Johannes Käisi ja seminari õpetajate istutatud tammed 
Võru õpetajate seminari juures 1930. aastatel.

“Eile oli Võru vabastamispüha - koolid olid ka lahti. Aktust

ei olnud, sest koosviibimine gripi ärahoidmiseks

haridusministeeriumi poolt keelatud oli. Väike aktus peeti

sellepärast eelmisel koolipäeval koolitöö lõpul, kus hra

Käis lühidalt jutustas Eesti vabadusvõitluse ajalugu.

Laulsime lõpuks „Mu isamaa armas“ ja see oli kõik.

Üks püha rohkem, ega see laita ei ole.”

/Alfred Hollo, väljavõte päevikust, 2.02.1927/



Grupp VÕSi õpilasi rahvatantsu esitamas 1926. a.

Tantsukursused VÕSis 1928. a.



VÕSi orkester VÕSi laulukoor 1927. a.

VÕSi pere 1928. a laulupeole sõitmas (loomavagunis)



Õpilasomavalitsuse 
Võru Õpetajate Seminari Õpilaspere 

juhatus 1928. a.

“Uus ajajärk algab meie tegevuses 1926. a sügisel. Sel 

aastal asusime õpilaste omavalitsuse loomisele. 

Omavalitsuste mõte on õpilaste õiguste laiendamises 

kooliellu puudutavais asjus. /…/

Mitmel üldkoosolekul kaaluti põhikirja üksikuid punkte, 

aga töö edenes kiiresti ja juba 28. septembril 1926. a 

kinnitas pedagoogikanõukogu “Võru õpetajate seminari 

õpilaspere põhikirja”. /…/”

/Joh.Käis. Pilk õpilaste omavalitsuse arenemislukku Võru õpetajate 

seminaris. 1929/ 



VÕS II klass joonistustunnis 1928. a.



Johannes Käis kui Kreutzwaldi Mälestuse Jäädvustamise Seltsi

esimees 29. augustil 1926. a. Kreutzwaldi monumenti (kujur 

Amandus Adamson) avamas.

Üleskutse

Vabas Eestis elades võlgneme oma iseseisvuse

eest väga palju tänu ärkamisaja kirjanikkudele,

kes noil rasketel aegadel meis rahvustunnet on

õhutanud ja seda alal hoida püüdnud ning rahva

kultuurile esimesi vagusid ajanud. Iseäranis

silmapaistev neist kirjanikkudest on meie eepose

“Kalevipoeg” looja, kõigile tuntud dr

Fr.R.Kreutzwald.

Tänu- ja kohusetunne dr Kreutzwaldi vastu

sundis tema mälestuse jäädvustamiseks seltsi

asutama.

Dr Fr.R.Kreutzwaldi mälestuse jäädvustamise

selts registreeriti Tartu-Võru Rahukogu poolt 25.

aprillil 1923. a. /…/

Esimees Joh.Käis

Võrus, 20. juulil 1923. a.



Võru Õpetajate Seminari pere

1924.a asutasid VÕSi ja harjutuskooli õpetajad oma kutseorganisatsiooni – Võru Õpetajate Seminari 

ja Harjutuskooli Õpetajate Ühingu, mille esimeheks valiti Johannes Käis. 



Võru Õpetajate Seminari I lennu lõpetajad 1925. a.

Võru Õpetajate Seminari lõpetas 162 õpetajat.



Võru Õpetajate Seminari II lennu lõpetajad 1926. a.

VÕSi II lennu lõpetajate 
rinnamärk



Võru Õpetajate Seminari III lennu lõpetajad 1927. a.



Võru Õpetajate Seminari IV lennu lõpetajad 1928. a.



Võru Õpetajate Seminari V lennu lõpetajad 1929. a.



Võru Õpetajate Seminari VI lennu lõpetajad 1930. a.



VÕS lõpetajad kokkutulekul 1931. a.

VÕSi õpetajad 1930. a juulis
seminari sulgemise päeval.

Seminari sulgemise järgselt koguneti 7.09.1930 

koosolekule, kus otsustati asutada Pedagoogiline Ühing 

Võru Seminar, millesse koondus üle 250 

seminariperelase. Kogu tegevusaja jooksul (1930 –

1940) oli ühingu esimeheks Johannes Käis. Ühingul 

ilmus oma bülletään “Teated”.



“Vast tundub ehk imelikuna, et me ikka elavalt mälestame Võru seminari

aastapäeva, kuigi tema tegevus on juba lõppenud?

Selleks on kõigepäält tarvilik saavutada tugev vaimne side kõigi nende vahel,

kes olid kord Valge Maja lasteks. Neid ühendagu ikka samasugused soojad ja

elavad tunded, mis valitsevad ühe ja sama pere liikmete ning lähemate

sugulaste vahel. Ka Valge Maja lapsed ei või ükskõiksed olla oma aate- ja

töökaaslaste, oma vaimusugulaste saatuse vastu: ühe rõõmud on meil ka teiste

rõõmuks, ühe muret jagavad ka teised ja hädas püüame ikka üksteist aidata.

Väga tähtsaks pean ma seda, et kogu meie pere aktiivselt lööks kaasa

kooliuuendustöös. Teatavasti on paljud uuenduslikud kasvatuslikud ideed

tärganud Võru seminaris ja nende teostamine koolis peaks meile otse

sisemiseks kohuseks ning hingeliseks püüdeks olema.”

/Joh.Käis. Mis meid kohustab. 1936/



Johannes Käis. Valge Maja. Lehekülgi Võru haridusolude ajaloost. 1934

Suur valge koolimaja turuväljaku ääres on kõigile võrulasile väga hästi tuttav.

Valgeks Majaks on selle maja ristinud Võru seminari pere, kellele ta armsaks koduks oli. Ka Valge Maja asend linna

kõrgemais punktis tõstab teda hästi esile.

Seminari ajastu, mis kestis peaaegu kümme aastat (jaanuarist 1921 juulini 1930), on Valge Maja pikas ajaloos erilise

tähtsusega. Oma tegevuse kestel andis Võru seminar 162 noort õpetajat (nende hulgas 22 üheaastaste pedagoogiliste

kursuste lõpetajat ja kuus lendu alates 1925.aastast).

Täna tagasi vaadates pedagoogilisele tööle Valges Majas võib julgesti liialduseta öelda, et see töö on olnud viljakas.

Paljud uued töömeetodid, mida võib-olla Eestis esmakordselt rakendati Võru seminaris, on nüüd üldiselt tuttavaks

saanud ja harilikuks töövõtteks kujunenud, mille kasutamine on sageli iseenesestmõistetav.

Valget Maja kui uuenduskooli tunti õige laialdaselt.

Suurimaks tunnustuseks Võru seminarile oli, et talle Haridus- ja sotsiaalministeeriumi poolt tehti ülesandeks esindada

Eestit rahvusvahelisel koolinäitusel 1928. a Londonis.



Sulejoonistus (1996). Võru Õpetajate Seminar
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