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Hiljuti näidati ETV-s arhiiviklippi, milles õpetaja muretses, kuidas uuel ajastul eluaegsed 

algtõed enam ei kehti. Klipp kandis 90ndate alguse sõnumeid, kuid pani küsima, mida pidada 

eluaegseteks algtõdedeks. Elu ajal omandatud tõekspidamised näivad loomult igavikulised ja 

pole vajadust hakata arutlema, kas nende põhjal tegutsedes saame hea tulemuse. Ju ikka 

saame. Mugav on toimetada harjumuslikult nagu rong rööbastel, kui tsiteerida teist õpetajat 

samast arhiiviklipist. Nendesamade „eluaegsete algtõdede“ juurdumine hariduses on toonud 

kaasa selle, et täna – aastal 2015 – kasutame juba enam kui viie aasta eest loodud ning pea 

kümne aasta eest välja töötama hakatud õppekava mõiste ees laiendit „uus“.  

Praeguste õppekavade tuumaks on väärtuspõhisus, keskendumine õpiväljunditele, 

õpilasekesksus, valikute pakkumine, õppeainete lõimitus. Võib üsna üllatav olla tõdemus, et 

samu põhimõtteid kujundas Johannes Käis juba aastal 1925 nii õpetajate seminari kui ka 

harjutuskoolide õppekavades. Õpilaskeskset õpet kirjeldas Käis näiteks nii: „Õpetaja loeng-

ettekanne peab taanduma vaba õppejutu, ühiste arutluste ja tööjuhatuste järgi iseseisva 

töötamise ees“. Paralleel on ilmne, kui selle kõrval lugeda tänasest õppekavast, et õpetamine 

on õppekeskkonna ja õppetegevuse organiseerimine viisil, mis seab õpilase tema arengule 

vastavate, kuid pingutust nõudvate ülesannete ette.  

Kooli õppekava ja selle üheskoostamise tähtsust väljendas Käis järgmiselt: „Õppekavade 

painduvuse saavutame sel teel, et talle antakse üldine nö juhtkava kuju, mis määrab ainult 

ainealad ning üksikute ainete sihid ja põhijooned. Õppekava sisustavad õpetajad ja 

õppenõukogud, kes võivad teha õppe eluliseks. Koolide õppekavad peavad erinema, andes 

ruumi kooliümbruse elust võetud ainele.“ Täna peab iga kool koostama oma õppekava riiklike 

õppekavade alusel ja lähtudes paikkonna eripärast. Õppekavas tuleb esitada kooli väärtused ja 

omapära, õppekeskkonda mitmekesistavad tegevused, õpetajate koostöö ja töö planeerimise 

põhimõtted.  

Lõiming on tänases koolis mõnele võlusõna, mõnele valusõna. Küllap on uskumatu, aga Käis 

on üldõpetuse põhimõtete kirjeldamisel pannud kirja sellegi, mida täna tunneme lõimitud 

aine- ja keeleõppe ning International Baccalaureate õppekavana: „üldõpetuses seotakse kõik 

õppeained tervikuks ühe keskse õppeaine teemade kaudu, nt kodulugu. Üldõpetus ei ole mitte 

uus õppeaine, vaid õppemeetod, mis arendab õpilaste iseseisva töö oskust ja mõtlemist. Kui 

lapsed õpivad neile omasel loomulikul viisil, lõimivad nad alateadlikult erinevad ained 

tervikuks“. Praegused õppekavad võimaldavad kasutada üldõpetuslikku õpet, mille puhul 

keskendutakse teatud teemadele, eristamata tavapäraseid ainetunde, arendades seejuures 

õpilast kui tervikut. Õppe terviku huvides võib kool muuta kohustuslike õppeainete nimistut, 

liita ning ümber kujundada õppeaineid. Võõrkeelte õpe on tervikuna üles ehitatud nii, et 

õpitulemused saavutatakse samade kesksete teemade käsitlemisel erinevates kooliastmetes. 



Keele õppimise kaudu luuakse  seoseid  enda ja teiste vahel, õpitakse tundma kodu ja 

lähiümbrust, aruteltakse tegevuste üle kodus ja koolis ning vabal ajal.  

Johannes Käis on tuntud peaasjalikult põhiharidust edendava pedagoogina. Vähem teatakse, 

et Käis pööras töödes  tähelepanu ka õppele gümnaasiumis – õppeainete mahule ja valikutele 

ning õppesuundadele: „Suurimaid pahesid on gümnaasiumides õppeainete rohkus, 

õppematerjali üleküllus, üksikute õppeainete omavaheline võitlus. Noorte tõeliste 

haridushuvide rahuldamiseks on tähtis teatud õppeainete valitavus õppeplaanis kõigis 

harudes“.  

Ülaltoodud viited on vaid üksikud näited tõestamaks, et mitmed harjumuslikuks ja 

eluaegseteks peetud algtõed on tihtipeale kujunenud välja olude sunnil ja lühiperspektiivis. 

Käisi aeg, st möödunud sajandi esimene veerand, on andnud tõed, mille meeldetuletamiseks 

on vaja näha vaeva, kuid millesse süvenedes saame tõdeda, et uus ongi unustatud vana. 

Johannes Käisi juubeliaastast alates on sobiv aeg lõpetada õppekava ees laiendi „uus“ 

kasutamine. Parimaks kingituseks pedagoogika suurkujule võiksid olla ühe Kesk-Eesti 

koolijuhi sõnad: „Meie õppekavad on hakanud rakenduma.“ 

 


