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Peetri kool avas uksed 2009. aastal. Meie eesmärk oli teha kool, mis vastab 21. sajandi 

ootustele. Johannes Käis oli 1920. – 30. aastatel Eesti silmapaistvaim pedagoog, aga tema 

põhimõtted ja arusaamad haridusest on aktuaalsed ja asjakohased ka praegusel sajandil. 

Sellega on ta olnud Peetri Lasteaed – Põhikooli rajamisel eeskujuks.  

J. Käis pidas oluliseks õpetaja rolli ja leidis, et õpetaja on süsteemi kandja ja isiksus, 

kelle läbi süsteem ja meetod elustub. Meie koolis on õpetaja ülesanne olla õpilasele 

juhendaja, suunaja ja sõber. Õpetaja loob õpikeskkonna ja tingimused, mis aitab kaasa õpilase 

arengule. Õpetaja on see, kes motiveerib ja innustab õppima, et saavutada uus tase teadmistes 

ja oskustes.  Peame tähtsaks, et Peetri koolis valitseks positiivne mikrokliima. 

J. Käis pidas tähtsaks õpilase aktiivsust õppetöös. Üldõpetusliku tööviisi rakendamisega 

muutub õppepäev terviklikuks. Meie lähtume õppetöö korraldamisel lasteaias ja 1. ning 2. 

klassis üldõpetuse põhimõtetest. Mitu korda õppeaastas korraldame õppetööd läbi erinevate 

teemapäevade ja -nädalate. Teemade valikul lähtume õpilaste vanusest ja huvist. 

Teemanädalal on õppimine seotud üheks tervikuks. Õpilased osalevad erinevates töötubades, 

kus saavad uusi kogemusi ja samas ise aktiivselt kaasa lüüa. Iseseisvalt, paaris ja rühmas 

õppimine on igapäevane. Loome õpisituatsioone, kus õppija saab ise otsustada ja valida 

lahenduskäigu või –viisi üle. Nii toimides ja tegutsedes õpitakse vastutama. 

J. Käis on öelnud, et koolis omandatud põhioskused – lugemine, kirjutamine, 

arvutamine – ei rahulda elu nõudeid. Seepärast pöörame suurt tähelepanu, et meie kooli 

õpilastel oleks võimalus saada uusi kogemusi, oskusi ja teadmisi ka väljaspool kooli. Koos 

käime metsaradadel, muuseumides, erinevates asutustes ja vähemalt kaks korda õppeaastas 

teatris. Erinevate elualade esindajad külastavad meie kooli ja räägivad enda töödest ja 

tegemistest. Peame oluliseks, et õpilased suhtlevad kaaslastega, viibivad kolmel pikal 

vahetunnil õues ja leiavad endale sõpru. Juba teist õppeaastat on nutiseadmed meie lastel kotis 

ja hääletud. Kasutada saab neid ainult õpetaja juhendamisel õppetöös. Koolis töötavad 

huviringid. Igal õppeveerandil on mõni vahetund, kus saab mängida lauamänge, tantsida ja 

õpetajatega kabet mängida. Soovijad saavad vahetunnis aula laval üles astuda, et esineda 

koolikaaslastele. Selleks tuleb neil endil märkida „Las tähed säravad“ tabelisse kuupäev ja 

millisel vahetunnil säravad. Meil on kooliaed ja kasvamas on noored õunapuud. Tahame, et 

meie laste koolipäev ja õppimine on huvitav ja mitmekesine. 

J. Käis suhtus kriitiliselt numbrilisse hindamisse ja nägi sellise hindamisviisi negatiivset 

mõju õpilasele. Ta oli seisukohal, et koolitunnistus peab olema õpilasele enesetundmise 

ja enesekasvatuse abinõuks. Peetri koolis antakse I ja II kooliastmes õpilaste teadmistele, 

oskustele ja tegevusele kirjeldavat tagasisidet. Seda nii suuliselt kui kirjalikult. Suuname 

õpilasi alates esimesest klassist enesehinnangu ja -analüüsi poole. Eesmärk on õppida tundma 

enda „mina“  ja märkama, et me kõik oleme erinevad ja see ongi normaalne. Suuname õpilasi 



üksteist abistama ja juhendama ning üksteisele tagasisidet andma. Kaks korda õppeaastas 

täidavad õpilased enesehinnangulehe, kuhu saavad õpetajad ja lapsevanemad lisada 

endapoolsed tähelepanekud ja soovitused. Juba Käis oli seisukohal, et õpilaste 

tundmaõppimine on õpetaja tõsine ülesanne ja vanematele tuleb anda tarvilikke teateid 

nende laste kohta. Peetri koolis saavad vanemad ja õpetaja kokku üks kord õppeaastas, et 

rääkida lapse edasijõudmisest ja arengust. Alates neljandast klassist osaleb vestlusel ka 

õpilane. 

J. Käis pidas oluliseks, et vanemad võtaksid koolielust osa. Oleme peredele partneriks ja 

meil on ühine eesmärk: hoolida lastest ja toetada nende kasvamist ja arengut. Õpetajad 

kutsuvad vanemaid enda tööst või hobist rääkima. Mitmed lapsevanemad on huviringi 

juhendajad. Vanemad on esinenud erinevatel koolipidudel, võtnud osa koos lapsega“ Kella 7 

orienteerumisest“. Igal kevadel toimuvad „Lahtiste uste päevad“, kus lapsevanem saab 

osaleda koolitöös. Oleme korraldanud „Lapsevanema koolitundi“, kus esinevad lektorid, kes 

aitavad vanematel paremini mõista lapse arengut. Igal kevadel lõpetame kooliaasta 

„Perepiknikuga“. 

Johannes Käisi kooliuuenduslikud ideed on Peetri koolis rakendust leidnud. Loodan, et tema 

pedagoogilised põhimõtted ja ideed levivad paljudesse Eesti koolidesse, sest seda toetab ka 

Põhikooli Riikliku Õppekava üldosa. 


