
 

Johannes Käisi Selts 

Anne Koppel, õpetaja, Johannes Käisi Seltsi liige ja juhatuse liige 

Tiiu Kiudorv, Johannes Käisi Seltsi liige, juhatuse I koosseisu liige, Johannes Käisi nimelise 

preemia laureaat 1988.a, J.Käisi 125. sünniaastapäeva juubelipreemia laureaat 2010.a 

 

JKSi esimene üldkogu koosolek toimus 20.02.1990 Põlvas. Asutamiskoosolek, kus 

esialgselt kavandati Käisi klubi loomist Johannes Käisi õpilastest ja tema nimelise 

laureaatidest, oli toimunud varem - Johannes Käisi laureaatide klubi oli moodustunud 

seose J. Käisi 105.sünniaastapäeva ettevalmistuste tegemiste ja tekkinud mõtete 

elluviimiseks. Klubi alustajaliikmeteks oli 8 laureaati. Klubi algusajaks loetakse 1989.a. 

26. detsembrit, J. Käisi sünnipäeva.  

Seltsi mõtte teoks tegemisel oli eestvõtjaks kauaaegne Põlva Keskkooli direktor Paul 

Lehestik, kes selles algatuses sai tuge Võru Õpetajate Seminari vilistlastelt,  JK preemia 

laureaatidelt, oma lähematelt kolleegidelt; toetust osutasid Pedagoogikainstituudi 

algõpetuse sektor ja selle juurde kuuluv aktiivgrupp. Üldkogu koosolekul keskendus 

tähelepanu Johannes Käisi elutöö ja pärandi jäädvustamisele, mis alusel piirjoonestus ka 

esialgne tegevuskava. Arutluse käigus hakkas tooni andma vajadus esiplaanistada JK 

ideede (taas)rakendamine Eestis, Eesti koolis. Üldkogu koosolekul valiti ka seltsi juhatus 

järgmises koosseisus: 

   Paul Lehestik (esimees)  

   Jaan Eilart  

   Ferdinand Eisen  

   Tiiu Kiudorv  

   Heino Mägi 

 



Seltsi eesmärkideks on: 

1)    aidata kaasa eesti rahvusliku identiteedi säilimisele eesti pedagoogika väärtustamise, 

säilitamise, teadvustamise ja levitamise kaudu, 

2)    koondada kodanikke, esmajoones õpetajaid ja teisi haridustöötajaid, kes tahavad 

kaasa aidata Johannes Käisi pedagoogilise pärandi uurimisele ja propageerimisele, tema 

ideede ja meetodite rakendamisele nüüdiskoolis ja haridusuuendustele Eestis, 

3)    anda seltsi  liikmetele ja seltsiga seotud juriidilistele ja füüsilistele isikutele 

võimalusi ennast teostada,  arendada oma loovust ja kuuluda samade huvidega inimeste 

rühma, 

4)    mõtestada ja edendada õppe- ja teadustegevuse kaudu Eesti hariduslugu, sh 

vabaharidust, 

5)    tähtsustada oma liikmeskonna ja tegevuste kaudu demokraatia põhimõtteid ja eetilisi 

väärtusi, partnerlust, vastastikust lugupidamist haritud ja hooliva ühiskonna 

kujundamisel. 

Eesmärkide saavutamiseks on seltsi peamised tegevused: 

1)    aastakonverentsi ja suvekooli korraldamine, 

2)    hariduslooliste näituste, seminaride ja kokkutulekute korraldamine, 

3)    haridusloolise ainese kogumine ja säilitamine, 

4)    informatsioonilise ja õppematerjali väljaandmine ning kirjastamine, veebilehe 

haldamine, 

5)    füüsiliste ja juriidiliste isikute tunnustamine, 

6)    võimaluste loomine ühingu liikmetele osaleda aktiivselt haridusvaldkonna 

küsimuste lahendamises ja arendada organisatoorset võimekust, 

7)    Eesti ja rahvusvahelistes haridusprogrammides osalemine, 

8)    koostöö lähedasi eesmärke taotlevate seltside ja asutustega kodu- ja välismaal, 

Seltsi töövormideks on juhatuse koosolekud, suvekoolid ja konverentsid. Antakse välja J. 

Käisi nimelist preemiat Peri Põllumajandusliku OÜ poolt ja J. Käisi juubelipreemiat seltsi 

juhatuse poolt. Seltsi juhatuse eestvedamisel on korraldatud kirjutiste võistlust 

pedagoogidele (1991 – 2014), õpilasvõistlusi (nt 2008 kirjutiste võistlus „Huvitav tund“, 



2010 kodu-uurimuslikud tööd „Kodu. Perekond“), konkurssi üliõpilastele (K.Lehe 

nimeline fond). Seltsil on sõlmitud koostööleping Johannese Kooliga Rosmal. Seltsi 

tegevust toetab Haridus- ja Teadusministeerium. 

 

Aastateemad suvekoolis (S) ja konverentsil (K) 

 

1991 – Johannes Käisi 105. sünniaastapäeva juubelikonverents  

1992 – Kooliuuendus ja kasvatusprobleemid 

1993 – Kooli ja omavalitsuse koostöö. Pedagoogiline päev. J.Käis ja tänapäeva 

kooliuuendus 

1994 – Mida arvad tänapäeva koolist? 

1996 – Hindamine 

1997 – Erivajadusega laps koolis 

1998 – Uued haridusseadused 

1999 – Väikekoolid (S ja K) 

2000 – Alusharidus ja üleminek I kooliastmesse 

2001 Klassijuhatajatöö. Klassijuhataja roll tänases koolis 

2002 – Noorsoo-organisatsioonid ja kasvataja. Klassijuhatajatööst ja klassijuhataja 

partneritest 

2003 – Noorsootöö ja kasvatus (S ja K) 

2005 – Loodusõpetus ja kodulugu õppekavas. Kodukoht koolielus 

2006 – Avastusrõõmu ja lugemislusti toas ja õues 

2007 – Tund – jäämäe veepealne osa õpetaja töös. Mitmekesine õuesõpe  

2008 – Tund – jäämäe veepealne osa õpetaja töös (S ja K) 

2009 – Tund – jäämäe veepealne osa õpetaja töös 

2010 – Terviklik õppekeskkond – hariduspüramiidi alus (S ja K) 

2011 – Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes (S ja K) 

2012 – Eestikeelne kool 325: Individuaalsus ja sotsiaalsus kasvatuses ja õppes (S ja K) 

2013 – Kodu, lasteaed, kool – kultuuripärija kasvumaa (S ja K) 

2014 – Kodu, lasteaed, kool – huvitavate võimaluste kasvumaa (S ja K) 

2015 – Käisi aasta ehk Johannes Käis – 130  

 

 

 


