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seminar KOOLIUUENDUSE KESKUS

kodu-uurimineüldõpetusalgõpetuse metoodika

keskustus kodulooline vaateõpetus klassiväline töö
“teel töökoolile”KOOLINÄITUS õppekavad

koolifenoloogia ELULÄHEDUS
TERVIKLIK ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ SÜSTEEM

kooliaedTÖÖKOOLpedagoogiline praktika
ÕPILASOMAVALITSUS huviküllane õpetus

lapse- ja kasvatuspsühholoogiaLAPSEPÄRANE

koolilooduskaitseisiksuse kujndamine
loodusõpetuse metoodika

harjutuskool DIDAKTIKA 10 KÄSKU

INDIVIDUAALNE TÖÖVIISõppekäigud VALGE MAJA

VÕSi I lennu lõpetajad
1925. a.

VÕSi II lennu lõpetajad
1926. a.

VÕSi III lennu lõpetajad
1927. a.

VÕSi IV lennu lõpetajad
1928. a.

VÕSi V lennu lõpetajad
1929. a.

VÕSi VI lennu lõpetajad
1930. a.

Võru Õpetajate Seminari lõpetas 162 õpetajat. Seminari sulgemise järgselt 
asutati Pedagoogiline Ühing Võru Seminar. Kokkutulek 1931. a.

VÕSi õppejõud 1930. a juulis seminari sulgemise hetkel. Pedagoogilise ühingu Võru Seminar liikmete kokkutulek 1940. a sügisel.

„Meie väikesele rahvale on hariduse edu iseäranis tähtis, sest ainult iseseisvale rahvuslikule

kultuurile tuginev väikeriik  võib püsida ja püsima jääda teiste suuremate riikide keskel.“

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/

Fotod: muis.ee; arhmus.tlu.ee

Võru Õpetajate Seminari hoone. 1926 Pliiatsijoonistus seminarihoonest

/Johannes Käis/

“JOHANNES KÄISI ELUTÖÖ ON KOOLKONDA KUJUNDAVA VÄÄRTUSEGA.”
/Jaan Eilart/



VÕRU ÕPETAJATE SEMINAR
1921 – 1930

“JOHANNES KÄISI JUHTIMISEL 
KUJUNES VÕRU ÕPETAJATE SEMINAR KOOLIUUENDUSE KOLDEKS.”

/Ferdinand Eisen/

“Kasvatuse ja hariduse ülesandeks on meie kultuuri väärtusi  tulevaile põlvile edasi anda,

neid meie kultuuriliste varanduste pärijateks teha.”

“Iga laps on omaette individuaalsus. Kasvatuse ülesanne on selle “mina”,

s.o individuaalsuse kujundamine tõeliseks väärtuslikuks “minaks”, isiksuseks.”

/Direktor Johannes Käisi kõne
“Meie sihid ja ülesanded” Võru Õpetajate Seminari avamisel 13.03.1921.a./

Fotod: muis.ee; arhmus.tlu.ee

/Johannes Käis/

Võru Õpetajate Seminari õppejõud

Johannes Käis ja Karl Kisand Munamäel 
kõrgust mõõtmas. 1925

Õpilased kooliõde sünnipäeva hommikul 
üles laulmas. 1926

Seminari õpetajad välitöödel

VÕS harjutuskooli II kl õpilased ja õpetajad,
sh VÕSi harjutuskooli juhataja

Õppekäik Taevaskotta. 1927/28. õa

Õpilaste käsitööde näitus koolimajas. 1927

Lõunatund koolis. 1929 VÕS harjutuskooli õpilased ja õpetaja ning 
harjutuskooli juhataja ja VÕSi direktor

Johannes Käis ja Anette Budkovsky 
seminari aias. 1921

Õpilasomavalitsuse Võru Õpetajate Seminari 
Õpilaspere juhatus. 1928

Johannes Käis õpilastega õppekäigul

VÕS harjutuskooli II klassi õpilased ja õpetaja ning
harjutuskooli juhataja ja VÕSi direktor

Grupp seminari õpilasi rahvatantsu esitamas. 1926

Füüsika õppevahendite ja tööde näitus. 1928

Seminari II klass. 1924

Kooliorkester Johannes Käis seminari aias. 1921Tantsukursused. 1928 Õppevahendite ja tööde näitus. 1929

Direktor Johannes Käis. 1928Võru Õpetajate Seminar ja harjutuskool, 
maja ees Johannes Käisi ja koolipere istutatud tammed

Võru Õpetajate Seminri ja harjutuskooli õpetajaskond
algusaastatel. 1923


