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Milline on hea kooliõpetaja?

Ülo Vooglaidi järgi, 5. september 2007  https://www.ohtuleht.ee/244637/milline-on-hea-kooliopetaja

Igal aastal on nii, et mida lähemale jõuab september, seda sagedamini hakkavad nii laste kui ka

nende vanemate ja vanavanemate mõtted kooli ja koolitarvete poe poole liikuma.

Uue  õppeaasta  hakul  huvitab  peaaegu  kõiki,  kas  tuleb  palju  uusi  õpetajaid?  Kas  kõige

paremad õpetajad ikka jäävad edasi? (1) .......  Ikka on päevakorras igivana küsimus «Milline peaks

olema hea õpetaja?», millele vastust igaüks justkui teaks, aga keegi küllalt hästi vastata ei oska. 

Hea õpetaja on isiksus – inimlik inimene: mitte ainult tark, hooliv, aus ja õiglane, vaid ka

kordumatu,  pühendunud,  imetlusväärne,  naerusuine.  (2)  ....... Seda ei  ole  võimalik mängida või

teeselda ja heal õpetajal ei ole vaja seda üritadagi, sest ta armastab tegelikult, jäägitult, tingimusteta

ja on tegelikult hea. Lapsed ja kutsikad tunnevad seda kaugelt ja eksimatult. 

Õpetajal on palju rolle. Igas rollis on õpetajal staatus, mida ta ei saa ka parima tahtmise

korral muuta; see kujuneb õpilaste, nende vanemate ja vanavanematega ning kolleegidega suheldes

või neid koheldes.  (3) ....... Teine püüab seada lapsed uurima, looma, mängima, et saaks avastada

ennast ja ümbritsevat maailma. Hea õpetaja usub õpilastesse ja usaldab neid ning ka teda usutakse

ja usaldatakse.  Hea õpetaja  on vaimustatud maailma ja inimeste  mitmekesisusest.  (4)  ....... Hea

õpetaja  äratab  huvi  ja  hoiab  huvi  –  peamist  võtit  targemaks  saamise  teel  mitte  sõnade,  vaid

eeskujuga. Mõni õpetaja tahaks aina kontrollida ja hindeid panna, võrrelda, vastandada ja võistelda.

(5) ....... Paraku on mõni veidi aeglasem, mõni kärsitum, mõni tundlikum kui teised. Lapsed on

head, kuid tuleb ette, et nende mõned teod osutuvad tempudeks, mida tuleb mõnikord ka kahetseda. 

Mõnele õpetajale lausa meeldib, kui lapsed teda kardavad. Heale õpetajale seda vaja ei ole,

sest lapsed austavad ja hoiavad teda, jäljendavad ja peavad isiksusena eeskujuks ka siis, kui kooli

lõputunnistus juba ammu taskus. Hea õpetaja õpilastel koolitee ei rohtu. (6) ....... Hea õpetaja õpib

ise kogu elu ja mis veel parem – ka tema õpilased õpivad igal võimalusel aina edasi. Hea õpetaja

äratab  oma  õpilastes  sellise  tunnetusleegi,  mis  ei  kustu.  (7)  ....... Järelikult  ei  ole  seda  mõtet

püüdagi; võimalik on jõuda tasemele, kus õpilased on suutelised iseseisva mõtlemise ja analüüsi

varal avastama seoseid ja sõltuvusi, looma süsteeme ja nende mudeleid, ette nägema võimalusi ja

ohte, ära tundma, mis on sobiv ja sobimatu, õige ja väär. 

Hea õpetaja ei pea ennast igas asjas kõige targemaks ja ei jaga arvamusi oma arvamusteks

ning valedeks arvamusteks. Ta palub seletada, miks keegi nii või teisiti arvab, ega aja arvamusi,

uskumusi, unistusi ja teadmisi segi. (8) ....... Teadmiste puhul püüab hea õpetaja luua õpilaste peas

korra ja saavutada, et teadmised oleksid küllalt süsteemsed ja komplekssed, sügavad ja ulatuslikud,

kindlad ja püsivad, aga mitte dogmaatilised.
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  Milline on hea kooliõpetaja?
https://www.ohtuleht.ee/244637/milline-on-hea-kooliopetaja 
1. 

A Kas õpetajad on asendatud robotitega?
B Mida õpetajad uuel õppeaastal peale hakkavad?
C Kas nendest õpetajatest, kes sugugi hakkama ei saanud, õnnestus suve jooksul lahti saada?

   2. 
A Hea õpetaja mõtleb nii endale kui teistele.
B Ta armastab elu ja inimesi.
C Õpetaja teeb oma tööd nii, nagu vaja.

3. 
A Hea õpetaja ei tee oma tööd rutiinselt.
B Mõni õpetaja tahaks aina õpetada.
C Ta soovib oma tööd teha reeglite järgi.

4. 
A Hea õpetaja otsib materjali internetist, et ka ise targemana näida.
B Heale õpetajale piisab sellest materjalist, mis on õpikutes, sest õpilased rohkem ei taha.
C Ta kasutab iga hetke selleks, et kõike aina sügavamalt, laiemalt ja täpsemalt tundma saada.

5. 
A Hea õpetaja silmis on kõik lapsed omamoodi targad ja püüdlikud.
B Hea õpetaja karistab nõrka õpilast negatiivse hindega.
C Hea õpetaja suudab õpilasi eristada teadmiste järgi.

6. 
A Hea õpilase õpilased õpivad kogu aeg edasi.
B Head õpetajat hinnatakse just pärast kooli lõppu ajal.
C Head õpetajat käivad tema õpilased ikka ja jälle vaatamas.

7. 
A Ta saab kõrvalise abita aru, et kõike seda ei ole võimalik ära õppida, mida võib elus vaja minna.
B Ta arvab, et tema aine on õpilasele elus kõige olulisem.
C Ta peab oma ainet sama tähtsaks kui teisigi ja nõuab selles maksimaalsust.

8. 
A Hea õpetaja arvates peab tuginema alati ainult faktidele, neid pole vaja seletada.
B Hea  õpetaja peab väärtuseks teadmiste, oskuste ja arusaamise ühtsust.
C Hea õpetaja arvates on võimalik koolis saada teadmised, iseseisev mõtlemine tuleb hiljem.

Võti
1. C
2. B
3. B
4. C 
5. A
6. C
7. A
8. B
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Milline on hea kooliõpetaja?

https://www.ohtuleht.ee/244637/milline-on-hea-kooliopetaja 

Ülo Vooglaidi järgi, 5. september 2007 

Igal aastal on nii, et mida lähemale jõuab september, seda sagedamini hakkavad nii laste kui ka

nende vanemate ja vanavanemate mõtted kooli ja koolitarvete poe poole liikuma.

Uue  õppeaasta  hakul  huvitab  peaaegu  kõiki,  kas  tuleb  palju  uusi  õpetajaid?  Kas  kõige

paremad õpetajad ikka  jäävad edasi?  (1)  ....... Kas nendest  õpetajatest,  kes  sugugi  hakkama ei

saanud, õnnestus suve jooksul lahti saada? Ikka on päevakorras igivana küsimus «Milline peaks

olema hea õpetaja?», millele vastust igaüks justkui teaks, aga keegi küllalt hästi vastata ei oska. 

Hea õpetaja on isiksus – inimlik inimene: mitte ainult tark, hooliv, aus ja õiglane, vaid ka

kordumatu, pühendunud, imetlusväärne, naerusuine. (2) ....... Ta armastab elu ja inimesi. Seda ei ole

võimalik mängida või teeselda ja heal õpetajal ei ole vaja seda üritadagi, sest ta armastab tegelikult,

jäägitult, tingimusteta ja on tegelikult hea. Lapsed ja kutsikad tunnevad seda kaugelt ja eksimatult. 

Õpetajal on palju rolle. Igas rollis on õpetajal staatus, mida ta ei saa ka parima tahtmise

korral muuta; see kujuneb õpilaste, nende vanemate ja vanavanematega ning kolleegidega suheldes

või neid koheldes.  (3) .......  Mõni õpetaja tahaks aina õpetada, teine püüab seada lapsed uurima,

looma, mängima, et saaks avastada ennast ja ümbritsevat maailma. Hea õpetaja usub õpilastesse ja

usaldab neid ning ka teda usutakse ja usaldatakse. Hea õpetaja on vaimustatud maailma ja inimeste

mitmekesisusest. (4) ....... Ta kasutab iga hetke selleks, et kõiki ja kõike aina sügavamalt, laiemalt

ja  täpsemalt  tundma  saada. Hea  õpetaja  äratab  huvi  ja  hoiab  huvi  –  peamist  võtit  targemaks

saamise teel mitte sõnade, vaid eeskujuga.  Mõni õpetaja tahaks aina kontrollida ja hindeid panna,

võrrelda, vastandada ja võistelda. (5) .......  Hea õpetaja silmis on kõik lapsed omamoodi targad ja

püüdlikud. Paraku on mõni veidi aeglasem, mõni kärsitum, mõni tundlikum kui teised. Lapsed on

head, kuid tuleb ette, et nende mõned teod osutuvad tempudeks, mida tuleb mõnikord ka kahetseda. 

Mõnele õpetajale lausa meeldib, kui lapsed teda kardavad. Heale õpetajale seda vaja ei ole,

sest lapsed austavad ja hoiavad teda, jäljendavad ja peavad isiksusena eeskujuks ka siis, kui kooli

lõputunnistus juba ammu taskus. Hea õpetaja õpilastel koolitee ei rohtu.  (6) .......  Head õpetajat

käivad tema õpilased ikka ja jälle vaatamas. Hea õpetaja õpib ise kogu elu ja mis veel parem – ka

tema  õpilased  õpivad igal  võimalusel  aina  edasi.  Hea  õpetaja  äratab  oma  õpilastes  sellise

tunnetusleegi, mis ei kustu. (7) ....... Ta saab kõrvalise abita aru, et kõike seda ei ole võimalik ära

õppida,  mida  võib  elus  vaja  minna. Järelikult  ei  ole  seda  mõtet  püüdagi;  võimalik  on  jõuda

tasemele,  kus  õpilased  on suutelised  iseseisva  mõtlemise  ja  analüüsi  varal  avastama seoseid  ja

sõltuvusi, looma süsteeme ja nende mudeleid, ette nägema võimalusi ja ohte, ära tundma, mis on
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sobiv ja sobimatu, õige ja väär. 

Hea õpetaja ei pea ennast igas asjas kõige targemaks ja ei jaga arvamusi oma arvamusteks

ning valedeks arvamusteks. Ta palub seletada, miks keegi nii või teisiti arvab, ega aja arvamusi,

uskumusi, unistusi ja teadmisi segi.  (8) .......  Hea õpetaja peab väärtuseks teadmiste, oskuste ja

arusaamise ühtsust. Teadmiste puhul püüab hea õpetaja luua õpilaste peas korra ja saavutada, et

teadmised oleksid küllalt süsteemsed ja komplekssed, sügavad ja ulatuslikud, kindlad ja püsivad,

aga mitte dogmaatilised.

Hea õpetaja on ime, nagu ka haridus.

Milline on hea kooliõpetaja?

https://www.ohtuleht.ee/244637/milline-on-hea-kooliopetaja 

Ülo Vooglaid, 5. september 2007 

Igal aastal on nii, et mida lähemale jõuab september, seda sagedamini hakkavad nii laste kui

ka nende vanemate ja vanavanemate mõtted kooli ja koolitarvete poe poole liikuma.

Põhiseaduse järgi on igal Eesti kodanikul teistega võrdne õigus haridusele, aga praktikas

kukub välja, et paljud on selle õiguse osas teistest rohkem võrdsed... Mõnes paigas peetakse

õigust haridusele koolikohustuseks ja mõnel pool on jäänud lapsi nii väheks, et vallajuhtide

ja  nn  haridusametnike  meelest  võib  koolivõrgu  optimeerimise  sildi  all  ignoreerida  nii

põhiseadust  kui  ka  kultuuri  ja  need  koolid  kinni  panna,  mis  ei  ole  nende  meelest

«perspektiivsed».

Kuidas head õpetajat ära tunda? 

Uue  õppeaasta  hakul  huvitab  peaaegu  kõiki,  kas  tuleb  palju  uusi  õpetajaid,  kas  kõige

paremad õpetajad ikka jäävad edasi, kas nendest õpetajatest, kes sugugi hakkama ei saanud,

õnnestus suve jooksul lahti saada?

Ikka on päevakorras igivana küsimus «Milline peaks olema hea õpetaja?», millele vastust

igaüks justkui teaks, aga keegi küllalt hästi vastata ei oska.

Hea õpetaja on isiksus – inimlik inimene: mitte ainult tark, hooliv, aus ja õiglane, vaid ka

kordumatu, pühendunud, imetlusväärne, naerusuine...
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Hea õpetaja armastab elu ja inimesi.  Seda ei ole võimalik mängida või teeselda ja heal

õpetajal ei ole vaja seda üritadagi, sest ta armastab tegelikult, jäägitult, tingimusteta ja on

tegelikult hea. Lapsed ja kutsikad tunnevad seda kaugelt ja eksimatult.

Õpetajal on palju rolle. Igas rollis on õpetajal staatus, mida ta ei saa ka parima tahtmise

korral muuta; see kujuneb õpilaste, nende vanemate ja vanavanematega ning kolleegidega

suheldes või neid koheldes.

Mõni õpetaja tahaks aina õpetada, teine püüab seada lapsed uurima, looma, mängima, et

saaks avastada ennast ja ümbritsevat maailma.

Hea õpetaja usub õpilastesse  ja  usaldab neid ning ka teda usutakse ja  usaldatakse.  Hea

õpetaja on vaimustatud maailma ja inimeste mitmekesisusest. Ta kasutab iga hetke selleks,

et kõiki ja kõike aina sügavamalt, laiemalt ja täpsemalt tundma saada. Hea õpetaja äratab

huvi ja hoiab huvi – peamist võtit targemaks saamise teel mitte sõnade, vaid eeskujuga.

Mõni õpetaja tahaks aina kontrollida ja hindeid panna, võrrelda, vastandada ja võistelda.

Hea õpetaja silmis on kõik lapsed omamoodi targad ja püüdlikud. Paraku on mõni veidi

aeglasem, mõni kärsitum, mõni tundlikum kui teised. Lapsed on head, kuid tuleb ette, et

nende mõned teod osutuvad tempudeks, mida tuleb mõnikord ka kahetseda.

Mõnele õpetajale lausa meeldib, kui lapsed teda kardavad. Heale õpetajale seda vaja ei ole,

sest lapsed austavad ja hoiavad teda, jäljendavad ja peavad isiksusena eeskujuks ka siis, kui

kooli lõputunnistus juba ammu taskus. Hea õpetaja õpilastel koolitee ei rohtu. Head õpetajat

käivad tema õpilased ikka ja jälle vaatamas. Hea õpetaja õpib ise kogu elu ja mis veel parem

– ka tema õpilased õpivad igal võimalusel aina edasi.

Hea õpetaja on ime

Hea õpetaja äratab oma õpilastes sellise tunnetusleegi, mis ei kustu. Ta saab kõrvalise abita

aru, et kõike seda ei ole võimalik ära õppida, mida võib elus vaja minna. Järelikult ei ole

seda  mõtet  püüdagi;  võimalik  on  jõuda  tasemele,  kus  õpilased  on  suutelised  iseseisva

mõtlemise  ja  analüüsi  varal  avastama  seoseid  ja  sõltuvusi,  looma  süsteeme  ja  nende

mudeleid, ette nägema võimalusi ja ohte, ära tundma, mis on sobiv ja sobimatu, õige ja väär.

Hea õpetaja ei pea ennast igas asjas kõige targemaks ja ei jaga arvamusi oma arvamusteks
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ning  valedeks  arvamusteks.  Ta  palub  seletada,  miks  keegi  nii  või  teisiti  arvab,  ega  aja

arvamusi, uskumusi, unistusi ja teadmisi segi.

Hea õpetaja peab väärtuseks teadmiste, oskuste ja arusaamise ühtsust; mitte üht, teist või

kolmandat  omaette.  Teadmiste  puhul  püüab  hea  õpetaja  luua  õpilaste  peas  korra  ja

saavutada, et teadmised oleksid küllalt süsteemsed ja komplekssed, sügavad ja ulatuslikud,

kindlad ja püsivad, aga mitte dogmaatilised.

Hea õpetaja on ime, nagu ka haridus.
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