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Semestri alguses potsatas Rakvere põhikooli direktori Lea Pilme
postkasti ametlik pöördumine üheksandikelt, kel oli nii mõnigi
ettepanek õpilaste elu kergendamiseks.
Idee oma murega koolidirekt ori poole pöörduda saadi ühiskonnaõpet use
t unnis. A bilinnapeast õpet aja Kairit Pihlaku abil pandi kokku ligi neli
lehekülge pikk amet lik pöördumine, allakirjut anut eks 9. klassi õpilased.
Muu hulgas t oovad õpilased välja, et kodused ülesanded võt avad selle
vähesegi vaba aja, mis õpilast ele peale koolipäeva jääb. Üks õpilane
väidab pöördumises, et “kui t äiskasvanu lõpet ab t ööpäeva, siis algab t ema
isiklik aeg. Mina õpilasena pean peale koolipäeva t egema et t evalmist usi
järgmiseks päevaks, mis t eeb minu päeva pikemaks kui vanemat e
t ööpäeva”. S amut i leit akse, et “õpet ajad nagu ei mõt lekski, et pärast kooli
on veel huviringid ja t avaline elu”.
Lisaks heidet akse et t e liialt pikki ja väsit avad koolipäevi. “Olen jõudnud
oma eluga sellisesse punkt i, kus ma enam ei jaksa joost a nagu esimese
klassi plika. Tundide arvu ja t öökoormust võiks t õest i veidikegi
vähendada, ehk oleks siis rohkem mot ivat siooni koolis käia ja õppida,”
seisis ühe õpilase avalduses.

“Koolipäevad on t õest i kohut avalt pikad ning nõust un ka sellega, et
seit smenda või kaheksanda t unni lõpuks ei jõua enam mällu midagi
keevit ada ega söövit ada, need t unnid mööduvad ainult pidevalt kella poole
vaadat es,” leidis t eine.
Õpilased näevad lahendusena, et koduseid t öid ei jäet a üldse (kui, siis
ainult äärmisel vajadusel), hindelisi t öid vähendat akse, suvevaheaega
lühendat akse kahele kuule või siis kahandat akse koolit unni pikkus 45
minut ilt 30–35 minut ile.
Rakvere põhikooli direkt ori Lea Pilme sõnul on niisugune õpilasalgat us
igat i t ervit at av. “Noored on heas mõt t es radikaalsed,” rääkis Pilme.
“Kahjuks ei ole osa neist asjadest , mille nad mulle edast asid, üldse
koolidirekt ori võimuses muut a.”
Pilme kirjut as noort ele amet likult vast u. “Minagi pidin näit ama korrekt set
asjaajamist ja saat sin neile kirja t agasi, kus ma selgit usi jagasin. Õnneks
on meil nii arukad õpilased, et nad mõist avad,” lausus t a. “V äga meeldiv
oli, et kirjas olid konkreet sed et t epanekud – konst rukt iivne kriit ika viib
edasi.”
S amas t õi Pilme välja, et kool ei pea olema meelelahut use koht . “Kool
ongi t aht e kasvat amise ja t ööt egemise koht , aga see ei t ähenda, et kool ei
peaks huvit av olema – ja meil on vaja just selle poole püüelda,” rääkis
direkt or.
Õppealajuhat aja Ülle Kippel kiit is õpilasi söakuse eest . “Kõige hirmsam on
see, kui õpilased ei julge oma arvamust avaldada,” üt les t a.
“Üks asi on kindel – õppekavas on et t e näht ud t unnikoormus 32 t undi.
S eda me muut a ei saa. Küll aga saame mõelda kodust e t ööde hulga ja
nende eesmärgist at use peale. S el t eemal t ulebki sõna võt t a, sest kõik
õpet ajad võibolla suuremat pilt i ei näe ja annavad mõnikord liiga palju
koduseid ülesandeid,” rääkis Kippel.
“S amas ei saa mööda vaadat a psühholoogia seaduspärasusest –
pikaajalisse mällu ei lähe midagi, kui sa ei korda. Kodust e t ööde andmine
on kordamise ja seost amise mõt t es väga hea. A ga veelkord: t uleb mõelda,
mis eesmärgil ja mida kodus t eha jät t a. V õibolla võiksid need olla
rakenduslikud või koost ööd nõudvad projekt id,” arut les koolidirekt or.
“A bsoluut selt koduseid t öid ära jät t a ei ole ilmselt võimalik. Näit eks keelt
õppida või kohust uslikku kirjandust lugeda ainult ainet undides ei saa,”
lisas t a.
Loodusainet e õpet aja Külli Š t ukert üt les aga, et t ema ei ole juba mõnda
aega last ele koduseid t öid jät nud. “Lapsed võt avad koduseid t öid kui
karist ust , sellel ei ole mõt et ,” sõnas Š t ukert , kes laseb last el t unniväliselt
t ööd t eha vaid erijuht udel – näit eks kui on t ulemas kont rollt öö või käsil
mõni rühmaprojekt . Tema väit el on säärane prakt ika end igat i õigust anud.
Koolipäeva pikkus vaadat i samut i üle. Kaks korda päevas olev
20minut iline söögivahet und vähendat i 15 minut ile, nõnda on päev kümme
minut it lühem.

Kooliaast a lõpu poole on Rakvere põhikoolil plaanis õpilast e et t epanekuid
kat set ada. V eel ei ole kindel, kumb variant (või hoopiski mõlemad)
proovile pannakse – kas kahe nädala jooksul ei jäet a koduseid ülesandeid
või ei panda sama aja jooksul üht egi hinnet .
Eksperimendi t ulemust e põhjal ot sust at akse, kuidas koolieluga edasi
minnakse, ent drast ilisi muut usi arvat avast i ees ei seisa.
“Parim, mida meie koolis saame t eha, on julgust ada noori ja õpet ada neid
oma arvamust korrekt selt avaldama. Tuleb ka õpilased ära kuulat a. Me ei
saa aga muret seda ainult het keheaolu pärast , meie ju vast ut ame selle
eest , mis lõpuks välja t uleb,” sõnas Lea Pilme.
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