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Koolmeistrite silmaringi laiendamiseks ja õpilastele
edasiõppimisvõimaluste tutvustamiseks viib tööandjate keskliit
õpetajad tootmisettevõttesse. Kolmapäeval näidati Rakvere
põhikooli meeskonnale Baltic Fibresi tehases unimütside lemmikute
valmimist.
Innovaat iline mikrokiust t ekke ja pallkiust pat ju t oot ev Inglismaa pärit olu
et t evõt e asub H aljala lähedal. Ekskursiooni alguses jaot at akse õpet ajad
kaht e rühma. Isegi last e kilget ega harjunud pedagoogid t opivad t ropid
kõrva kogu õppekäigu ajaks. Prakt iline (kooli)t und annab infot
organisat siooni iga üksuse koht a.
Et t evõt t es on nüüdisaegne eriväljaõpet nõudev t ehnika. Kinnist ub
t eadmine, et maailm selles valdkonnas on muut umas. Rakvere põhikooli
direkt or Lea Pilme üt leb, et ka t ema kujut lus t ehasest oli pigem sarnane
õmbluset t evõt t ega niiöelda klassikalises ehk vanas mõist es. “S elgub, et
t egemist on kõrgt ehnoloogilist e seadmet ega, mis t eevad ära suure osa
t ööst , ja õmblust e asemel on palju kasut usel nõndaöelda keevit amist .
Vaja ei ole mit t e õmblejaid, vaid seadmet e operaat oreid,” räägib Pilme,
keda üllat avad ka t oot mismaht , t oodangu mit mekesisus ja ülikõrged
kvalit eedinõuded.
Masin, mis t eeb Inglis maale maailmakuulsale Marks&S pen cerile kalleid
lumivalgeid t ekke, edast ab informat siooni arvut it esse. Iga õmblus peab

olema ülit äpne ja sirge. Õpet ajad aina küsivad: t oormat erjali, ladude,
klient ide koht a. Kust t uleb kangas ja t oot edisain? Mit ut t üüpi on t ekke?
Kuidas ei sat u nõelad padja sisse?
B alt ic Fibresi t arneahelajuht H elen Toiger kiidab oma meeskonda, kes t eeb
t ööd pühendunult ja korralikult . “Kui on usaldusväärne kaader, ei pea
millegi pärast pead vaevama,” lausub Toiger ja lisab, et t ööt ajad t eenivad
neil Eest i keskmist palka. “Meil lubat akse t eha ület unde. Tööandja t agab
võimaluse t eenida normaalset palka,” mainib Toiger, kui õpet ajad viskavad
nalja, et t ulevad suvel t ööd proovima. S elt skonna t õsinedes sõnab
t oot misjuht Sverre Veskilt , et ehkki neil on koduleheküljel praegu vaid
üks t öökuulut us, ot sivad nad alat i t ööt ajaid kraasmasina peale ja
seadmet e operaat oreid.
“Räägit akse, et kraasmasinaoperaat oreid hakat akse õpet ama Tallinna
Majaka t eeninduskoolis,” märgib Veskilt .
Lea Pilme on kindel, et selline info jõuab kindlast i õpilast eni. “Tean, et
üks õpet aja, kes on üht lasi ka meie õpilase lapsevanem, räägib oma
lapsega võimalusest t ulevikus operaat orina t ööt ada.”
Teavet jagada ja last ega UneMat i abilist est rääkida lubab ka 1. klassi
õpet aja Karin Keskla.
“V õt an kodulehe et t e ja klassijuhat aja t unnis on meil aega rääkida,
milliseid t oredaid t ekke ja pat ju t ehakse,” üt leb Keskla.
9. klassi juhat aja Eve Kruusmaa lausub, et t ema õpilast el on küll juba
t ulevikuplaanid t eht ud, kuid kindlast i jut ust ab t a neile ka sellest
võimalusest .
“Järgmist e klassidega võiks siia ekskursioonile t ulla, sest oma silm on
kuningas. Kui mina räägin, siis ei pruugi see olla niivõrd köit ev kui ise
nähes,” lisab eest i keelt ja kirjandust õpet av pedagoog. Vast useks
küsimusele, kas nende kooli lõpet aja peaks häbenema, kui t a soovib saada
kassapidajaks, väidab õpet aja, et sugugi mit t e.
“Mina üt len, et t a võib minna ükskõik kelleks, kui vaid t öö t alle meeldib.
Kui t a on kassapidaja ja t alle ei meeldi see t öö, mis t a t eeb, siis on seda
näha ja pahur kassapidaja ei meeldi ka meile,” üt leb õpet aja Kruusmaa
muiat es.
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