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UUS ÕPETAJA

“Tunnen ennast siin väga turvaliselt...”
Sel õppeaastal alustas Kadrina
Keskkoolis oma pedagoogitööd
Tallinna Pedagoogikaülikooli põhikooli ajaloo ja kodanikuõpetuse
erialal lõpetanud Siiri Etverk (pildil). Kodukant esitas seoses sellega
vastsele õpetajale mõned küsimused.
“Kuidas esimesed tunnid on
möödunud?”
Esimene tund sai just läbi, see
oli 8b klassis. Arvan, et läks hästi.
Olen täiesti elus ja terve (naerab).
“Kas uut õpsi proovile ei püütud ka panna?”
Eks õpilased tee seda ikka, see
ju lastel loomuses. Uus õpetaja ja
veel kaheksas klass, loomulikult panevad nad su proovile.
“Milline oli tunni teema?
Täna oli selline sissejuhatav
tund. Lasin õpilastel kirjutada, kuidas
nad kujutavad ennast 10-15 aasta pärast ning mis neid seostab Eesti riigiga. Mõnda tööd sai ka juba vaadata,
mõni tundus päris huvitav olevat.
“Kes teid õpetajaametisse
meelitas astuma?”
See kujunes mul tasapisi. Algul
arvasin, et õpetajaks ei lähe. Aga
siis leidsin, et ajalugu on ikka väga
südamelähedane ja seda õpetades
teed sa vajalikku tööd. Praktika läks
ka väga hästi.
“Kuidas te üldse Kadrina
kooli sattusite? Valida oli ju paljude kohtade vahel?”
Mu kodukoht on Kadrinale ligidal, selles kandis on ka mu lähedased inimesed. Tallinnas ma edasi
elada ei tahtnud, see suure linna elu
"Rahvamajas algab uus elu, me
oleme saanud uue katuse," kuulutas
Läsna küla kultuurihing ja rahvamaja
perenaine Ene Pihol rõõmusõnumit
saalitäiele rahvale. Vastse katuse
auks ja tegijate kiituseks toodi samal
õhtul läsnalaste ja külaliste ette rahvalik näitemäng "Kadunud testament" Läsna külateatril on sügavad
juured all. On olnud mõõnaperioode
ja vaikuseaastaid, kuid sealse rahva
isetegemise lust ei ole kunagi päriselt
tuha alla hõõguma jäänud, ikka on
mõni sädemeke tegutsemisevajadusest märku andnud. Läinud suvel käidi kahe lavastusega ringreisil Pärnuja Järvamaal, vastukajad olid kõikjal
kiidukarva.
Sel õhtul "Kadunud testamenti"
vaadates ja publiku kaasaelamist
silmanurgast jälgides oli vahva tunne küll, sest sajandivanuse rahvatüki ettekanne oli eluliselt terviklik,
oli tabavaid karaktereid ja tubli annus taluelu mahlakust.
Tekst ise on tundmatu autori
töö, see leiti Sepa talu pööningult
ning räägib elust ühes Lõuna-Soome talus. Lavalool polnud esiotsa
isegi mitte pealkirja, puudus ka
lõpp. Kui kohapealsed näitemängulised olid pool aastat proove teinud,
kutsuti senist tööd üle vaatama ja
hindama Rakvere Teatri direktor ja
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8. septembril külastas Kadrina
Keskkooli haridus- ja teadusminister Toivo MAIMETS (pildil ülal)
Päeva esimesel poolel kohtus minister Lääne-Virumaa koolijuhtidega, õhtupoolikul vestles ta Kad-

ammendas ennast...
“Ja teie esimesed muljed Kadrina koolist- millised need on?”
Olen praegu oma Kadrinasse tulekuga väga rahul. On hea meel, et
uued kolleegid on nii abivalmis ja
sõbralikud. Aina küsivad ja muretsevad mu pärast. Tunnen ennast siin
väga turvaliselt.
“Õpite ka magistratuuris?”
Jah, üks aasta sai juba mööda,
jäänud on veel viimane aasta.

rina Keskkooli 11. ja 12. klassi õpilastega kooli aulas.
Sellest kujunes avameelne küsimuste-vastuste tund, sest õpetajad ja koolijuhid olid selleks ajaks
saalist lahkunud (alumine foto).

“Ja lõpetuseks – ega te ole pärit sellest kuulsast Etverkide suguvõsast? Selles suguvõsas on olnud nii vaimukaid kirjamehi kui
loodusesõpru ja keskkonnakaitsjaid.”
Jah, olen küll. Vanaisa vennad
on olnud looduskaitse tegelased ja
metsamehed. Üks Etverk kirjutas
Juhan Sookase nime all följetone.
Aitäh, ja edu õpetajatöös!
Enn MÄLGAND

Külateater pühendas esietenduse katusele
näitleja Indrek Saar. Kutselise
teatrimehe abiga sai teksti lühendatud, viimistleti ka üksikuid stseene.
Viimasel nädalal enne esietendust
käisid proovid iga päev. Näiteseltskond pidi tüki väljatuleku eel isegi
oma päristöö ripakile jätma - nõndapalju aega ja energiat kulus sellele kaks tundi kestvale näitemän-

XII aastakäik

Minister külastas
Kadrina Keskkooli

gule. Enda nimetamist lavastajaks
tõrgub Indrek Saar tagasihoidlikkusest tunnistamast. Aga headmeelt
lavastuse õnnestumise üle tunneb
temagi.
Peategelase, Roinila talu peretütre osas esinenud Õnne Kiviperk, põhiametilt Vohnja kooli
õpetaja, tegi oma lavadebüüdi. Edu-

kas algus lubab oodata temalt uusi
rolle Läsna laval.
Lavakujunduse tegi Läsna külas
elav kunstnik Piret Mildeberg.
Rahvamaja poolt kingiti vallavanemale Ain Suurkaevule ja abivallavanem Aivar Lankeile Piret Mildebergi raamat "Ervin, kõikide lemmik". Kavalehel on Ene Piholi
"rolliks" nimetatud "prääniku, piitsa ja tekstiraamatu hoidja". Või tähendab see hoopis endisaegade suf-

lööri, kellele oli antud "kõrgendatud volitused ja vastutus"? Jäägu
see külarahva teada.
Esietenduse eel tänas Ene Pihol
vallavanemat ja abivallavanemat ja
teisi kaasaaitajaid, kelle toel või organiseerimisel rahvamaja uue katuse ja uksed sai. Abi saadi Sapardilt
projektirahana, millele vald oma
osaluse lisas.
Väikeste krimisugemetega rahvatükk mängitud, sai vaatesaalist
hilisõhtune tantsutuba koos lusti,
laulu ja jalakeerutusega.
Enn MÄLGAND

Kirjandusõhtu Erik Tohvriga
6. oktoobril kell 17 tuleb meie
valla kirjandushuvilistele külla kirjanik Erik Tohvri (kodanikunimega
Hans-Erik Laansalu). Kohtumine
toimub vallaraamatukogus.
Erik Tohvri on viimasel ajal
tuntust kogunud pikemat proosat

kirjutades. Osa inimesi kindlasti
mäletavad Hans Laansalu nime all
ilmunud novelle Loomingus ning
tema kuuldemänge Eesti Raadios.
Viimaseid on raadios kokku lindistatud tervelt 12.

Kirikuesine sai valguse

"Kadunud testamendi" kesksemad tegelased (vasakult) Andrus Schasmin taluperemees Olli osas ja Margus Liiman sulase Mauno rollis

Mihklikuu esimese päeva õhtul
lülitati Kadrina kiriku esisel platsil
sisse välisvalgustus. Nüüd on pimedal ajal kiriku ja Vabadussamba vaheline ala kenasti valge, isegi suursugune.
Öö jooksul kulub elektrit umbkaudu 25 krooni eest, mille vallava-

litsus kinni maksab. Kuuldavasti on
ka kirikutegelased rõõmsad, et kiriku esikülg nüüd ööpäevaringselt
nähtav on.
Enne välisvalguse süttimist laulis kirikus koor ja mängis orel. Hetke pidulikkust oli tulnud vaatama
ka mõnikümmend Kadrina inimest.
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KODU JA KOOL
Läbi koolituse lapsele lähemale

Kuulata tuleb
mõlemat poolt

Sotsiaalmajanduslikud muutused peegelduvad ka koolielus * Ühiste
arusaamade vajalikkusest * Talvekool isadele * Tegutseb nõustamiskomisjon * Murelapseks on koolikohustuse täitmine

Kool on asutus, kus laps peab
saama hariduse. Tänase päevani on
hariduseks peetud teadmite, oskuste
ja vilumuste kogusummat. Praegusel tööturul jääb sellest kõigest napiks. Nüüdne tööturg ootab iseseisvat, mõtlemis- ja arenemisvõimelist
töötegijat. Selle eesmärgi täitmine
nõuab aga väga tõsist tööd, mille
üheks komponendiks on laialdane
ja põhjalik koostöö eelkõige õpilaste kodudega. Meie riigi sotsiaalmajanduslikus elus on toimunud väga
suured muutused, mis on tinginud
ka meie õpilaste muutumise. Praegushetke õppurid on haavatavamad,
nad on konfliktsemad kui kunagi
varem ning seda tuleb arvestada nii
koolis kui kodus.
Kooli igapäevatöös esineb pidevalt probleeme, mis vajavad lahendamist, et õppetöö võiks kulgeda
häireteta ja tulemuslikult. Edukaks
koolitööks on vaja ka koolitarbeid,
õpilane vajab koolis einet, lapsel
peab olema valmisolek käia koolis
ja õppida võimetekohaselt. Esimesed kaks probleemi (koolitarbed ja
koolieine) on lahendatavad ja selle
me oleme koostöös vallaga igal aastal ka ära lahendanud. Usun, et tuleme sellega toime ka alanud õppeaastal.
Kokkuvõtted sisulisest tööst näitavad, et muret tekitab üksikute õpilaste puhul osavõtt õppetundidest,
mis on kaasa toonud ka nende edasijõudmatuse õppeainetes ning rea
käitumishäireid. Igal nähtusel on
põhjus, mida peab teadma, et saaks
last aidata. Laps võib sattuda tupikseisu, mille tulemusel ta käitub
ebaõpilaslikult nii koolikaaslaste
kui täiskasvanutega. Ta võib muutuda ka vägivaldseks. Miks laps ei
taha käia koolis? See on küsimuste
küsimus.

Kooli ja kodu koostöö sujumise
eelduseks on kodu ja kooli ühised
arusaamad lapse arengus ette tulevate kriiside seaduspärasustes, isiksuse eripära arvestamises ja suhtlemises. Selle eelduse loomise eesmärgil on kool korraldanud ühiseid
koolitusi lastevanematele; nüüdseks on olemas juba paaril viimasel
aastal käigus olnud loengutsükkel.
I ja II klassi laste vanemad kuulavad teemasid kooliküpsusest, kooli
ootustest kodule, III ja IV klassi
loengud käsitlevad lapse iseseisvusega seonduvaid küsimusi, V ja VI
klassi laste vanematele räägitakse
laste eelpuberteedist ning sellest,
mis see kaasa toob, VII kuni IX
klassi õpilaste vanemad saavad
teadmisi laste puberteediea iseärasustest. Vanematekoolitusest on
agaramalt osa võtnud algklasside
laste vanemad, pooled vanematest
on kohal olnud.
Möödunud õppeaastal lisandus
veel lastevanemate ja õpetajate talvekool. See on selline õppevorm,
kui koos käiakse neljal laupäeval,
teemaks oli "Oskus aidata iseennast
ja teisi". Lektoriks oli Tiina Naarits
– psühholoog, suhtekorraldaja ja
kriisinõustaja. Tagasiside talvekoolist on olnud positiivne, kõigiti julgustav, et edasi töötada. Alanud õppeaastal on kavatsus teha analoogiline talvekool isadele, sest teatavasti isad on laste kasvatamisega vähe
seotud olnud, lapsed on rohkem
naiste (emade) hooleks jäänud. See
kavandatav isade talvekool tuleks
peale isade ka kasuisadele, vanaisadele, võibolla ka vanematele vendadele, kõigile neile, kes lastega kokku puutuvad. Teemaks pakume:
"Oskus kaitsta oma peret, oma lapsi". Neid ohtusid, mille eest last
kaitsta tuleks, ei ole just vähe –
uimastid, AIDS, kuritegevus jne.
Isade talvekooli toimumise ajaks
jääks endistviisi laupäev, kokku
käiakse koos neljal laupäeval, iga
kord 4 tundi (novembris, jaanuaris,
märtsis, aprillis). Koolitusele tulnuid ei kavatseta panna koolijütsi
kombel laua taha sirge seljaga istuma. Püüame muuta need kooskäimised ühiselt koduseks, kus igaüks

T äi sk as va nu t e t a lv ek oo l
Varasem mitmeaastane koostöö
Kadrina Keskkooliga eesotsas sotsiaalpedagoog Helga Lukasega viis
selleni, et küpses koolipoolne idee
täiskasvanute talvekooli kaudu pakkuda täiendkoolitust õpetajatele ja
lapsevanematele, mille teemad tulenevad igapäevaelust. Möödunud
õppeaastal sai idee teoks ja mulle
tundub, et igati edukalt. Teen heal
meelel väikese tagasivaate, et toetada
uusi sarnaseid tegevusi nagu näiteks
vanemate poolt tõstatunud idee panna
käiku isade-meeste talvekool, et isad
saaksid võimaluse kohtuda erinevate
spetsialistidega.
2003/2004. a. täiskasvanute talvekooli planeerides tuli arvestada
mitme asjaoluga. Esimesed piirid
sättis minu kui talvekooli juhendaja
professioon – käsitletavad teemad
said olla psühholoogia, pedagoogika ja kriisikäitumise valdkonnast.
Teiseks oli kohe algusest soov, et
osalejad saaksid aktiivselt kaasa
mõelda ja rääkida ning oma väär-

tushinnangutega töötada – seega oli
töövormiks seminar ja rühmade
komplekteerimisel anti võimalus
lapsevanematel olla eraldi õpetajatest, kelle suhtes võis eeldada autoriteeditunnetust.
Teemad, mis käsitlusele tulid
olid päris laiahaardelised ja väga
hea oli viidata ka varasematele kohtumistele, sest suur enamus oli
mind kuulanud ka lastevanemate
ühekordsetel loengupäevadel. Kui
meenutada mõningaid näiteid seminariteemadest, siis enamus neist oli
seotud suhetega eri olukordades ja
tegutsemisoskuste lihvimisega pingetes või keerulise partneri korral.
Nii tulid jutuks:
pereprobleemid, ealised iseärasused, suhtlemine eri inimestega ja
eri olukordades, käitumine, probleemide lahendamine, toimetulek
pingeolukordades, stress ja selle
ohjamine, riskikäitumine ja tervis,
kriisisituatsioonides tegutsemine,
avalik suhtlemine, kuidas hoida

tunneks ennast mugavalt, seda ka
mõtete väljendamisel ja ettepanekute tegemisel. Grupi suuruseks on
20–25 inimest.
Isade (võõrasisade, vanaisade,
vanemate vendade) kooli saab registreeruda tel. 32 256 40 või oma
lapse klassijuhataja juures.
Lektoriteks on plaanis kutsuda
oma ala head asjatundjad Tartust,
Tallinnast, eelkõige aga meeslektoreid, kes erialalt oleksid narkoloogid, seksoloogid, psühholoogid jt.
Loodame, et me suudame selle koolituse abiga saada mehelikku toetust
poiste, aga miks mitte ka tütarlaste,
kasvatamisel.
Jätkame edaspidigi vestlusringi
lastevanematega, kelle lastel on
probleeme käitumise või koolikohustuse täitmisega. Lisaks sellele
toimuvad veel arenguvestlused lastevanematele.
Sel aastal on tööle rakendatud nn
nõustamiskomisjon. Sellesse kuuluvad psühholoog (Tiiu Kerm),sotsiaalpedagoog (Helga Lukas), meditsiiniõde (Tiina Miilpalu), valla
lastekaitsespetsialist (Heli Preismann), õppealajuhatajad (Ingrid
Vaikmaa ja Viive Välimets). Komisjoni töösse kaasatakse lapsevanemaid, õpetajaid, tugiõpilasi,
noorsoopolitsei, psühhiaater jt. Komisjoni tegutsemise eesmärgiks on
toetada lapsi nende töös ja suhtlemises, ikka seal, kus lapsel endal
raskeks läheb. Peaküsimuseks komisjonile on muidugi koolikohustuse täitmine ehk nn põhjuseta puudumine. Repliigi korras võiks lisada,
et ei ole olemas põhjuseta puudumisi, igal puudumisel on ka põhjus.
Selle väljaselgitamine on hädavajalik, sest teadmatus ja arusaamatused vaid õõnestavad kooli ja kodu
vahelisi suhteid.
Tahaks siinkohal väljendada
meie kooli tänu nendele lastevanematele, kes hoole ja huviga on võtnud osa kooli ja kodu ühisüritustest
ning sellega sisendanud meisse usku, et kooli ja kodu koostööl on
edaspidi palju arenguruumi.
Helga LUKAS,
Kadrina Keskkooli
sotsiaalpedagoog
iseenese tasakaalu, millest sõltub
lähedaste ja kaaslaste toetamine
ning mõistmine, mis toimub arenguvestluse ajal.
Küllap on teemade sisuanalüüsi
tegemiseks õige anda sõna seminarides osalenutele. Mul on aga hea meel,
et kokkuvõtte ajal jagasid oma kogemusi ja õpitut lapsevanemad ning pedagoogid ühises kohvilauas. See oli
katsumus mõlemale poolele, sest
vestlus eeldas siirust ja lähtealuselt
olid kõik võrdsed õppurid. Iga seminarist osavõtja sai rääkida oma mõtetest ja ühiselt jäi kõlama arusaamine,
et suhtlemise üks kuldvõtmeke mistahes olukorras eeldab, et igas inimeses tuleb eeskätt näha inimest, seejuures unustamata iseennast ja oma
vajadusi.
Tänan südamest ühiselt jagatud
aja eest Kadrina õpihimulisi täiskasvanuid ja koolidirektorit, kes
talvekooli teokssaamist võimaldas!
Tiina NAARITS,
kriisinõustaja, psühholoogia
ja pedagoogika õppejõud,
sotsiaalteaduste magister

Noore inimese juures on väga
oluline, et ta õpiks iseennast analüüsima, et saada selgust, mis temaga toimub See ei tule kergelt, lihtsam
on ikka teise vigu märgata, seda eriti
murdeeas. Kui inimesed ei ole nõus
üksteisega suhtlema, siis pole midagi
teha. Sundida ju ei ole võimalik. Nõu
anda? Tegelikkuses on see üks raske
asi. Inimeste omavaheline suhtlemine – see ongi kõige alus. Ütled kogemata välja ühe sõna, teine võib elu
aeg seda endas kanda.
Möödunud aastal tegin oma
klassiga arenguvestlusi. Klassis on
30 last, tüdrukud ja poisid pooleks.
Üle poole nendest käisid vestlusel
koos isaga! See oli väga positiivne

tunne, näha ema kõrval ka isa koos
lapsega. Tihtipeale lapsevanem ei
teagi, mis laps seal koolis teeb, laps
ei räägi ka koolis toimuvast kodus,
või kui räägib, siis oma vaatevinklist – nii, nagu asjad temale näivad.
Tark lapsevanem kuulab ära mõlema poole – oma lapse ja õpetaja,
siis ta saab ka kõigest selge pildi.
Kui laps tuleb põhikooli s.o V
klassi, siis tihtipeale vanemad arvavad, et nüüd on meie laps "suur", ta
saab hakkama paljude asjadega.
Aga tegelikult on ta veel üsna lapsemeelne, ta vajab ikka teatud määral järelevalvet. Abi läheb tal tarvis
ka õppimisel. Kui laps jõuab põhikooli, muutuvad lapsevanemad vahel hooletumaks suhetes kooliga.
Õpetajaga võtab ta kontakti siis,
kui midagi on juhtunud.
Ootaksin ka lastevanematelt
julgemat osavõttu kooli (klassi)
üritustest; ehkki tean; et lastele vanemate kohalolek niiväga ei meeldigi:
Isade kooli käimapanek on üks
vahva mõte, mõtlen vaid, kuidas
see ikka tööle hakkab. Arvan, et
need, kes tulevad, ei kahetse.
Evelin TIITER
tervisekasvatuse ja
perekonnaõpetuse õpetaja

Väikestest asjadest
kasvavad suured
Miks mõnel perel puudub kontakt kooliga, on tuntud lugu, kuid
arvan, et see sõltub oluliselt klassijuhataja aktiivsusest ja lapsevanema koostöövalmidusest. Need on
ammused tähelepanekud, mis on ka
õigeks osutunud. Koostöö on oluline, isegi väga tähtis tegur lapse kasvatamisel ja õpetamisel. Väikestest
probleemidest võivad kasvada suured, kui neid õigel ajal ei saa lahendatud. Kui laps tunnetab, et tema
emal-isal on klassijuhatajaga kontakt olemas ning teave koolist koju
ja vastupidi liigub ilma moonutusteta, distsiplineerib see last või vähemasti veidigi paneb mõtlema.
Tänapäeva lapsevanemad on
tööga liiga hõivatud, tööpäeva pikkus ei ole mitte kaheksa tundi, kannatajaks pooleks paraku lapsed. Pereti on see muidugi erinev. Lapsevanemana võin ma öelda, et lastevanemate koosolekutel käivad ikka
ühed ja samad inimesed. Mõne lapse vanemaid pole juhtunud tervel
kooliajal nägema. Suuresti saavad
sellest alguse ka koolist väljalangemise hädad, puudub side kodu-kooli vahel ning laps pole õigel ajal abi
leidnud oma muredele. Eelkõige
ikka vanemate mure peaks see olema, et lapsest kasvaks tubli inimene. Koolis toimuvad arenguvestlused on väga tarvilikud, need toovad
lapsevanema kooli, tal pole teist
valikut.
Ka kooli hoolekogus on arutusel olnud probleemid, mis seotud
laste kodudega. Sotsiaalpedagoog
Helga Lukase programmidega oleme tutvunud, neid soovitanud. Minu, kui hoolekogu liikme poole on
pöördunud nii lapsevanemad ja ka

õpetajad erinevate probleemide lahendamiseks. Kuid paraku hoolekogu võimalused ei ole siiani suured olnud, me oleme pigem suunaja
ja soovitaja rollis. Hoolekogu liikmed on oma igapäevase kutsetööga
seotud, mis ei võimalda suuremahulist tegutsemist. Kavandatava
haridusreformiga tahetakse hoolekogu osatähtsust koolides järsult
suurendada, anda talle erilised õigused. Sügav kummardus neile inimestele, kes oma igapäevase töö
kõrvalt on võimelised juhendama
pedagoogilist personali, lahendama
juriidilisi ning sotsiaalseid probleeme ja tegelema erinevate majandusküsimustega? See on vastutusrikas töö ja nõuab täielikku pühendumist.
Hoolekogu hindab kooli juhtkonna senist tegevust nii pedagoogilisel alal kui õpitingimuste järkjärgulisel parandamisel. Suvega on
koolis suur töö ära tehtud, loodame,
et õpilased seda tehtut ka hoida ja
hinnata oskavad.
Anu KUSLAP
Kadrina Keskkooli
hoolekogu esimees
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Arengukava on edasi-

mineku aluseks
3. Kooli kui sotsiaalasutuse rolli
suurendamine ja tähtsustamine.

Kadrina Keskkooli senise arengukava aeg saab täis aastal 2005.
Sellest tulenevalt peame hakkama
mõtlema nendele arengusuundadele, eesmärkidele ja ülesannetele,
millised meil tuleb sisse kirjutada
uude arengukavasse, mis hakkab
kehtima aastail 2006 – 2009.
Võrreldes eelmiste aastatega
(arengukavaga) on situatsioon küllalt olulisel määral muutunud. Õpilaste arv meie koolis on juba oluliselt muutunud st on vähenenud, mis
toob endaga kaasa teatud probleemid, mis seotud tööandmisega, töö
leidmisega, vähem vajatakse ka
õpetajaid. Et uue arengukavaga algust teha, selleks olid vajalikud ka
koolis toimunud arenguvestlused,
mida
õppealajuhatajad-direktori
asetäitjad viisid läbi õpetajatega.
Olen nendest probleemidest rääkinud ka õppenõukogu koosolekul
ning päevakorrale on kerkinud rida
ettepanekuid, mis tulevad nii õpetajatelt kui kooli juhtkonnalt. Nii me
olemegi seadnud endale eesmärgid
2004/2005. õppeaastaks. Neid eesmärke võiks kokku võtta ka kui
märklauseid:
1. Suhtlemine pluss koostöö erinevatel tasanditel, ühise tugeva,
arenemisvõimelise meeskonna loomine läbi kasvatusprotsessi ja koolituse.
2. Õpikeskkonna järjekindel parandamine vastavalt võimalustele.

Eelmisel õppeaastal oli meil
moodustatud mitmed töögrupid,
need jätkavad tegevust ka sel õppeaastal. Lisaks neile moodustame
veel ühe töögrupi, mille otseseks
eesmärgiks on kooli arengukava
koostamine aastateks 2006–2009.
Eespool oli juttu suhtlemisest ja
koostööst, – see tähendab ka seda,
et arengukava kokkupanemisel ei
saa osaleda üksnes kooli juhtkond,
vaid see töö peab olema laiapõhjaline, kuhu on kaasatud ka õpetajad,
lapsevanemad, aga ka kohalik
omavalitsus. Koostöö omandab
järjest suuremat tähtsust, kui tahame, et Kadrina Keskkoolis jätkuvalt antakse head või väga head
haridust. Selleks me peame igaüks
oma rolli väga täpselt teadma selles protsessis.
Hariduses valitseb praegu ikkagi n-ö peataolek. See puudutab nii
perspektiivseid muudatusi õppekavades kui ka investeeringuid. Kooliga seotud otsuste tegemine kuulub
ikka kohapealsele omavalitsusele,
kelle territooriumil kool asub. Praegu käib tõsine töö eelkõige koolijuhtide hulgas ja omavalitsustes,
selleks, et hariduselus kavandatavaid otsuseid ülepeakaela vastu ei
võetaks. Veelgi enam – koolijuhid
on arvamusel, et see rong tuleks
seisma panna ja kogu see teemade
valdkond suunata uuele arutelude
ringile, kus saavad sõna sekka öelda
ka need inimesed, kes otseselt, päevast päeva selle praktilise õppeprotsessi läbiviimisega tegelevad.
Praegu on muudatused kavandatud küll selliselt, et tahetakse jalad alt lüüa kogu haridusel tervikuna, seda aga lubada ei saa. Haridus
on selline valdkond, mis taolisi äkilisi pöördeid ja muudatusi ei talu,
seda enam, et üldhariduse osas on
meie meelest terves riigis asjad just
kõige enam korras. Valitsusel tuleks möelda selle peale, kuidas korrastada meie kutseharidust, kuidas

KOOL JA KODU
seada asju kõrghariduses – seal on
ju probleeme palju rohkem. Üldhariduse süsteem kõige üldisemal kujul ju toimib, koostöö koolide ja
omavalitsuste vahel on normaalne.
Koolijuhtide arvamus on, et praegu
ei ole aeg hariduse tugisammaste
läbisaagimiseks.
Kui üldse hakata reformima, siis
tuleks tegelema hakata koolitöö sisulise poolega: võtta ette õppekavad, vaadata need läbi, nende maht
on ikka väga suur, nõudeid täis topitud, nii et kõik õpilased ei tule
lihtsalt selle omandamisega toime.
Õppekavad tuleks diferentseerida
vastavalt õpilaskontingendi võimetele ja soovidele. Kõik ei mahu ju
kõrgkooli, ega peagi sinna minema.
Põhirõhk tuleks ikka panna sellele
osale õpilastest, kes jätkavad oma
teed kutsehariduse omandamisel.
On teada, et õpilaste-koolikohuslaste väljalangemine on küllalt
suureks kasvanud ja see kasvab
veelgi. On aeg hakata tõsisemalt
mõtlema sellele, miks nad sealt välja kukuvad, kuidas leida teid, et nad
kooli ikka edasi jäävad ja selle ka
lõpetavad. Kõik see on ju ka õppekavade küsimus. Samas peame
mõtlema eelkutsehariduse andmisele juba põhikooli osas. Kasuks tuleb
siin diferentseerumine: kõrgkooli
minekuks valmistujad saavad oma
õppesuuna, kutse omandajad õpivad oma kava järgi. Seega on just
sisuline pool koolielus praegu kõige
hädavajalikum läbi vaadata.
Kui vaadata praegust koolide rahalist poolt, siis võiks midagi teisiti
korraldada, kuid nii põhjalikke
muudatusi, kui praegu kavandatakse, ei tohiks küll lubada, me pole
sellisteks muutusteks valmis ning
see tingib paraku selle, et kohalik
omavalitsus kaotab huvi kooli ülalpidamise vastu ja kuhu see ükskord
välja võib viia, seda me ei saa ette
ennustada. Maakoolidele ja väikestele koolidele tähendab see aga tegevuse lõpetamist.
Arvo PANI,
Kadrina Keskkooli direktor

Koostööst kooliga
Koostöö kooliga tekib siis, kui
on olemas mõlema poole – kodu ja
kooli – tahe. Ning seal, kus on tahe,
eksisteerivad alati ka parimad võimalused. Olen ikka arvanud, et elu
on tegutsemiseks, sest ainult nii on
võimalik muuta elu õnnelikuks ja
meeldivaks. Kadrina kooliga olen
seotud olnud 26 aastat. 11 aastat
olin ise selle kooli õpilane ning 15ndat aastat olen lapsevanema rollis.
Et kasvatada soovitud isikuomadustega inimest, tuleb kodul ja
koolil koostööd teha. Pean kursisolekut koolis toimuvaga vajalikuks, sest veedavad ju meie lapsed selles keskkonnas ühe kolmandiku ööpäevast. Koostöö kaudu saavad paremini mõistetavaks
hariduse sisu ja korraldus ning
kooli tõekspidamised ja suundumused. Tähtis on mitte tunda end
võhikuna, vaid koos lapsega kohaneda koolieluga. Juhuse hooleks
jätmine muudab elu loteriiks, siis
ei ole enam teada, kes meist on
võitjad või kaotajad.

Koostööks on erinevaid vorme,
näiteks ühiselt korraldatud klassiüritused, lastevanemate koosolekud,
arenguvestlused vms. Olen väga rahul klassijuhataja Siret Punga poolt
sel kevadel läbiviidud lapse arenguvestlusega. Mitmepoolne kohtumine oli hästi ette valmistatud ja asjatundlikult juhitud. Õpetaja käsitles
pädevalt neid aspekte, mis tuleksid
lapsele arenguprotsessis kasuks.
Adusin taas, et süvenemine lapse
käekäiku pakub palju rõõmu.
Teiseks meeldivaks koostöökogemuseks oli osalemine sotsiaalpedagoog Helga Lukase korraldatud
lastevanemate talvekoolis, kus esines lektor Tiina Naarits. Nimetatud
talvekursusest ammutasin huvitavaid mõtteid, mis aitavad mind igapäevaelus. Kasvõi seda, kuidas kasvatada lapsi nii, et töö ja hool jääksid olevikule ning rõõm tulevikule.
Kõigile meeldivaid koostöösuhteid
soovides
Anne MÄEOTS,
põhikooliõpilase, abituriendi ja
üliõpilase ema

Heli PREISMANN

Vähest aega on raske jagada

Pole mingi uudis, et koolis toimuvatel koosolekutel on peamisteks käijateks laste emad. Koolis liigub väga olulist informatsiooni, mida ka isa vajaks See teave puudutab
kodu ja kooli koostööd ja meie ülesandeid siin ilmas. Meil kõigil on
oma missioon täita. Tänapäeva kiire
elutempo on viinud isa oma perele
leiba teenides lastest üha kaugemale. Koolis toimuva lapsevanemakoolituse läbi võiks kool küll isa
tuua tagasi oma laste juurde. Selle
aja, mis kulub lapsega tegelemisele,
peab isa (vahel ka ema) leidma muu
tegevuse kõrvalt. Selline kavandatav isade koolitus, mis oleks nagu
kokkusaamine, on väga vajalik. Isal
peaks oma lapse koolitamisel-kasvatamisel olema stabiilne roll, sama
järjekindel kui on leivateenimisel.

Üha rohkem tuleb ette sotsiaalprobleeme
Laps kasvab üles perekonnas.
Ta kasvab vastavalt selle perekonna
mallidele – tavadele, suhetele jne.
Kodu on kohaks, kus omandatakse
esmased käitumisreeglid, suhtlemisoskused, kodust saadakse kaasa
turvatunne ning armastuse kogemus. Muret teeb sageli see, et lapsel
on raske ennast kaitsta oma vanemate eest, eriti kui need on ebaõiglased ja taktitud. Teadaolevalt saavad lapseeas kogetud emotsioonid
määravaks ka edaspidises elus. Arvan, et lapsevanem, täites oma lapsevanema kohustusi, peaks olema
kursis kasvatuslike muredega ja
arengutega, olles ise seejuures lapsest - piltlikult öeldes – sammuke
eespool.
Koostöös kooliga võin öelda, et
Kadrina Keskkoolis käib lastevanemate koolitus ja nõustamine käsikäes õppetööga. Tänapäeval ei suuda koolid ega pered üksinda olla
edukad, et lastest arendada välja
täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed.

Harjumuste ja tavade ümberhindamise aeg
Kooli ja kodu teema on tõstatanud rohkem küsimusi, kui on leitud
nendele vastuseid. Ja vastusedki pole alati ühesed ega pooltele vastuvõetavad. Kui kool oma vana kombe kohaselt rõhub kollektiivsuse
põhimõtte arendamisele, siis elu
väljaspool kooli iseloomustab individuaalne käitumismall. Indiviidi ja
massi käitumise iseloomus võivad
esineda äärmuslikkuseni viivad erisused.
Turumajandus on toonud meie
maale majandusliku ebavõrdsuse.
Õpilased kannavad meie ellu tulnud

See isade koolitus oleks nagu üks
tsükkel, mis aitaks isadel leida oma
rolli lapse kasvatamisel sellel kiirel
ajal. Koolitus võiks anda isale nõu,
kuidas seda aega leida, ka psühholoogilist nõu võiks isa saada. Näiteks, kui lapsel läheb hästi, siis milline võiks olla sel puhul isa käitumine. Kui emal on oma väljendusviis, siis isalt ootab laps midagi
muud.
Puudumised koolist on muidugi
pahe, kuid seda ei saa üldiselt võtta.
Igast konkreetsest juhtumist tuleks
eraldi rääkida, ja kindlasti on neil
puudumistel oma kindlad põhjused.
Aga võibolla ei ole mõnes kodus
hoiakutki, et laps peaks täna kooli
minema? Mõni laps võib väga tahta
kooli, kuid koolikeskkond on tema
jaoks selline, et ta väldib kooliminekut, kas mingi konflikti tõttu mõne kaasõpilasega või hoopis õpetajaga Laps ei saa omal jõul probleemist jagu, ta ei julge ka kodus sellest rääkida. Ta ei taha vanematele
tunnistada, et ei saa koolis hakkama. Vanemad aga nõuavad lapselt
toimetulekut. Kui lapsel ongi mingi
tõrge, siis vanemad peaksid selle
selgeks tegema koostöös kooliga.
Laps vajab usaldusväärset toetajat
ja abilist, kes teda aitaks ja julgustaks.
Ain SUURKAEV
vallavanem, MTÜ Kadrina Keskkooli vilistlaskogu juh. esimees

vabaduse üle ka kooliklassi, mis
pingestab suhteid õpetajatega. Puutumatuid isikuid ega tabuteemasid
enam ei ole, kui vaja, kritiseeritakse
ka presidenti, ministreid jt. kõrgeid
võimukandjaid. Normi ja hälbe piir
on muutnud peaaegu olematuks.
Palju on arutletud selle üle, kas
ja kui palju peaks õpetaja otseselt
tegelema kodus hooletusse jäetud
lapse probleemidega, mis päriselt ei
seondu õppimisega, nagu koolist
puudumine, pidev käitumisnormide
ignoreerimine, räpane välimus jms.
Abi loodetakse siin kooli sotsiaal-

Lapsevanemana on mul kogemusi
eelmisel õppeaastal toimunud koolitustsüklist, mille käigus anti laialdaselt näpunäiteid igapäevaseks
suhtlemiseks oma lastega.
Kogen üha rohkem oma töös
sotsiaalprobleemide teravnemist.
Eks lapse areng on suurel määral
seotud kogu ühiskonna arenguga.
Meie vallas on küllaltki palju toimetuleku piiril elavaid peresid. Et
tagada lapsele inimväärne elu, selleks on vaja teha koostööd lapsevanemate ja pedagoogide vahel. Kadrinas pole ka puudust vaba aja veetmise kohtadest – nii füüsilises kui
vaimses mõttes, on vaja vaid head
tahet ja pealehakkamist, et need paigad üles leida. Lapsed otsivad ja
ootavad abi just neid ümbritsevatelt
täiskasvanutelt – lapsevanematelt,
pedagoogidelt, treeneritelt, perearstidelt jpt. Meie kohus on neile seda
abi pakkuda.
Heli PREISMANN,
lastekaitse spetsialist
pedagoogidelt ja psühholoogidelt,
kes saaksid olla abiks klassijuhatajale, kel tööd niigi kuhjaga.
* * *
Kodukasvatuse osa lapse elus on
raske üle hinnata. Kodus mõjuvad
lapsele vanemate väärtushinnangud
ja kasvatusviisid. Perekultuuri
"kvaliteedist" oleneb ju ka see, kuidas mõjutavad koduvälised tegurid
laste käitumist ja üldist arengut. Tänapäeva lapsevanemad ja vanem
põlvkond esindavad oma tõekspidamistega sagedamini nn traditsioonilisi väärtusi.
Järg leheküljel 4
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* SPORT * SPORT *
Võrkpallurid võistlesid Narvas
10.–12. septembrini peeti Narvas V. Nikolajevi VI mälestusturniir võrkpallis, kus kaheksa
meeskonna hulgas tegi kaasa ka
meie vabariigi mullune esiliiga
võitja Kadrina meeskond. Tegemist oli tugevakoosseisulise turniiriga, osalejaid oli Peterburist,
Lätist, Narva oli esindatud kahe
võistkonnaga, mängimas oli ka
Rakvere Rivaal.

Neeruti
Seltsi
VEERG

Kadrina meeskond saavutas
turniiril 5. koha.
Eesti võrkpalli esiliiga hooaeg
algab 2. oktoobril Rakvere uues
spordihoones. Sel päeval kohtub
Kadrina meeskond Viljandiga.
Kadrina meeskonna kodumängud
hakkavad uuel hooajal toimuma
Rakvere spordihoones, mitte enam
Kadrinas.
Jaan RUMMI

Leo Kreinini III
mälestusvõistlustlustel
saavutas kehakaalus kuni 74 kg
esikoha Erkki Alak, alistades kõik
vastased. Kuni 96 kg kaaluvate
meeste hulgas üllatas meeldivalt
Antti Remmel, kes tuli teisele kohale. Noorte vanuseklassis oli kuni
56 kg maadlejate seas Pavel Drozdov II koha vääriline.
* * *
Samal ajal võistles meie noor
matimees Taaniel Piiskoppel (kehakaal -26 kg) Soomes Tamperes ja
saavutas seal tubli II koha.
Valeri PORMANN

Par imaks hinnati
Metsaveere talu

• Neeruti Seltsi poolt kevadel välja
kuulutatud kaunima küla ja kaunima talu konkursil osales 5 talu ja 1
küla. Kõige enam, 22 punkti 30-st
võimalikust kogus Metsaveere talu
Jürimõisa külast. Edu ja edasist ilumeelt pererahvale! Võduvere küla
on vaieldamatult praegu valla kõige
heakorrastatum küla ning väärib
kauneima küla tiitlit. Kõik esitatud
kandidaadid oma talude ja külaga
olid hästi hooldatud ja omanäolised
majapidamised. Jääme ootama uusi
üllatajaid järgmistel konkurssidel.
Seniks kõigile jõudu tööle!
• 10. oktoobril 2004 algusega kell
15 toimub Kadrina rahvamajas austamisvastuvõtt Eduard Leppiku 80.
sünnipäeva tähistamiseks. Kõik,
kes soovivad meie koduloolasest ja
kirjamehest veterani õnnitleda, on
teretulnud. Palume oma sellekohasest soovist ette teatada Neeruti
Seltsi või tel 32 50 274.

Harjumuste ja ...
(algus lk 3)
Kodu ja kooli koostöös arvatakse
siis edu saabuvat, kui asutakse pidama dialoogi. Üks pool kuulab ära
teise poole, teine pool kuulab ära
oma oponendi. Suurim õnnetus on
see, kui dialoogi hakatakse kartma
või vältima. Ei siis head nahka pole
loota.
Tänase lehe kooli ja kodu veerud
on saanud teoks tänu Kadrina
Keskkooli juhtkonna, sotsiaalpedagoogi jt. algatusel ja abiga.
Uus kooliaasta kogub tuure juurde, peagi kutsub kool kokku (28.
septembril) selle õppeaasta esimese
lapsevanemate üldkoosoleku, tegevust alustavad koolitusrühmad jne.
Seepärast oleks kõigi osapoolte
huvides mõistvalt ning kui vaja ka
kriitiliselt suhtuda kooli pakutavatesse üritustesse. Kõik see toimub
ju ikka meie laste edukuse nimel
ning sellest tulenev rõõm peaks tiivustama ka lapsevanemaid oma elu
sisukamal korraldamisel.
Enn MÄLGAND

TEADE
Kadrina Keskkooli
lastevanemate üldkoosolek
toimub 28. septembril
kell 18. 00 kooli aulas
Päevakorras:
1. Kadrina Keskkooli õppekasvatustöö eesmärkidest ja
ülesannetest 2004/2005.
2. Informatsioon ettevalmistusest kooli arengukava
koostamisel 2006–2009.

Õnnitleme — juubilarid!
September ’2004

95
Salme KUKK

Meeta VIRVE
Liia LIIV

85
Karl LIIVORG
Heino KALAMÄE
Laine-Miralda MÄLBERG

70
Otto AMER

80
Anaida VILTAM

65
Ella KÜBARSEPP
Mare-Liis TRUUVÄLI
Niina TAMME
Enn LAISAAR
Raivo KÜBAR

75
Erich SAUGLA
Aksel POOLAND
Leili METSIS
Martin RICHTER
Irene KALJAS

60
Maia HEIDOV
Jaak JÄTLA
Ella AAS
Erna-Maire KIMMEL
Eevi UUSKÜLA

Austatud hr. Otto Amer!
Õnnitleme Teid, Kadrina Keskkooli kauaaegset koolijuhti, auväärse juubeli – 70. sünnipäeva puhul ning soovime tugevat tervist ja vaimuvärskust edasisteks aastateks.
Kadrina Keskkooli pere
MTÜ Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu

Neeruti Seltsi korraldatud kauni kodu (talud, külad) konkursil pälvis kaunima talukeskuse nimetuse Jürimõisa külas asuv Metsaveere (turismi)talu.
Pildil (vasakult) abivallavanem Aivar Lankei kui üks ilu hindajatest ja talu
perenaine Aino Kaljo on mõlemad oma resultaadiga rahul.

Loodud on Kadrina kiriku oreli sihtasutus
Kadrina kiriku orel on väidetavalt valminud 1860. aastail Läti
orelimeistri Karlis Hermanise töökojas Liepajas, kuuludes meistri hilisemasse loomeperioodi. Kadrina
kirikusse osteti orel 1895. aastal
Peterburist Püha Anna kirikust. 20.
sajandil on orel läbi teinud kaks
kapitaalremonti. 1922. a. parandasid seda vennad Kriisad Võrust,
1988/89. a. remontis pilli orelihooldaja Ago Tint. Tänaseks on oreli
tehniline seisund kahjuks taas ebatöökindel ning on selge, et oreli
üldseisundit parandaks vaid kogu
mehhanismi kapitaalremont.
Oreli remont on kulukas ettevõtmine, millega kaasneb raha kogumine pikema ajaperioodi vältel.
On selge, et koguduse omaosalus
saab selles ettevõtmises olla sümboolse suurusega. On tore, et osa
inimesi peab oreli-ettevõtmist nii
oluliseks, et arvab sinna suunatavat
ka koguduse Risti poe tulud. Tegelikkus nii roosiline ei ole – sealne
kasum läheb siiski koguduse igapäevaelu kulude katteks.
Oreli remondi läbiviimise korraldamiseks on kogudus ellu kutsunud aga Kadrina Kiriku oreli Sihtasutuse. Selle juhatusse kuuluvad
kontsertorganist ja orelipedagoog
Kristel Aer, kohalik organist Külli
Erikson ning ettevõtja Merike
Saar. Sihtasutuse nõukogu liikmeteks on pastor loci Meelis-Lauri
Erikson, muusikapedagoog ja koorijuht Anne Peäske, jurist Margus
Sardis ning Kadrina Vallavolikogu
esimees Jaan Stern. Sihtasutuse
tegevus on esialgu planeeritud viiele aastale ning esmaseks ülesan-

deks kujuneb remondiks vajaliku
ligi 300 000 krooni kogumine. Täname kõiki lahkeid annetajaid, kes
juba sel suvel andsid oma panuse
üritusse, tehes annetusi kirikus toimunud kontsertidel ning vastavasse
korjanduskarpi. Suuremate annetustega on meid tänaseks toetanud
Trøgstadi kogudus Norrast, AlamSaksi Kirikumuusika Liit ning Toronto Eesti Meeskoor, kes annetas
oma kontserdi tulu oreli remondi
heaks. Kavas on teha fonditaotlusi,
paluda abi väliskogudustelt ning
arendada kirikuturismi. Toetust
oleme palunud ka kohalikult omavalitsuselt.
Kadrina kirik on tänu oma uuenenud siseilmele ning avatud ustele
muutunud sagedasti külastatavaks.
Meie kirikus on suviti laulatatud
kaugemalt tulnud noorpaare, kes
meie kiriku just tänu selle kaunidusele ja soodsale asukohale pidulikuks sündmuseks on välja valinud.
Paeplaatidest uus põrand on kiriku
muutnud väga hea akustikaga kontserdipaigaks. Selline pühakoda
väärib heas seisukorras orelit, mis
lisaks kiriklikel sündmustel mängimisele leiaks kasutamist ka kontsertpillina.
Külli ERIKSON,
SA juhataja

Otto AMER

TEADE

TEADE

Kadrina segakoor tuleb kokku
7. oktoobril kell 19 rahvamajas.
Oodatakse uusi lauljaid.

2005. aastal I klassi astuvate
koduste laste ettevalmistusrühm
alustab tööd 6. oktoobril kell 8.45
kunstiõpetuse klassis.
1. oktoobriks tuleb kooli kantseleisse tuua avaldus ja sünnitunnistuse koopia. Tel 32 25 640.

TÖÖPAKKUMINE
AS Elkoteq Tallinn võtab tööle LIINITÖÖTAJAID. Täiendava informatsiooni saamiseks
palun helistada telefonidel: 6 065 735 või
6 065 128

TEADE
Kadrina Puuetega Inimeste
Ühing soovib oma liikmetele ilusat
algavat sügist ning kutsub kõiki
oma liikmeid koosviibimisele 24.
septembril kell 11 rahvamajja.

KADRINA VALLAVALITSUS
 32 25 600
Rakvere tee 14, Kadrina 45201 kadrina@kadrina.ee
Teostus Andres MANDRE * amandre@online.ee
 32 52 328, GSM 50 40 408
Trükitud AS TRÜKIKODA TRÜKIS
Pargi 27F, Jõhvi 41537  33 72 666
www.trykis.ee E-mail: info@trykis.ee

Trükiarv 2000 eksemplari * Tasuta
Toimetaja Enn MÄLGAND
 32 51 485 & 32 25 631
GSM 53 418 330
enn.malgand@kadrina.ee

