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KOLM TUNDI ÕPETAJA 

 
5.oktoobril toimus Hea õpetaja  kuu raames ning õpetajate päeva puhul 

Rakvere põhikoolis nn õpetajate kollektiivne täiendkoolitus. Õppetöö läbiviimine 
usaldati selleks ajaks 9. klassi õpilastele. Kool sai ajutiselt ka  meessoost direktori, 
kellel oli isegi vastav ametikett. Kui õpilased teadmisi omandasid, tegelesid õpetajad 
eneseharimisega. Muuseumipedagoog Kaja Visnapuu tutvustas jalutuskäigul 
õpetajatele kodulinna ajalugu. Lapsevanem Janne Pärlini abiga valmisid 
sügismeeleolus taimekompositsioonid ning käsitöömeistri Sirje Rohtla juhendamisel 
said salvrätitehnikas kauniks mitmed purgid, vaasid ja taldrikud. Kõik kursuslased 
said ka vastava tunnistuse. 
 
9. klassi õpilaste arvamused peale õpetajaameti proovimist: 
 

Kõige rohkem väsitas  korduv tööjuhendi selgitamine. Ikka oli keegi , kes aru 
ei saanud. 1kl. õpilased olid pettunud, et ma neile enam kunagi rohkem tunde ei 
anna. Kodus mõtlesin selle üle, et võiksingi õpetajaks hakata. 
Carmen 
 
Alguses võeti asja naljana ja ei tahetud sõna kuulata. Pärast direktori paari karmi 
sõna  ja ühe õpilase tunnist väljasaatmist mõistsid nad, et asi on tõsine ja hakkasid 
tööle. Kindlasti on õpetaja rollis kergem olla kui õpilase. 
Kärol 
 
See oli tore kogemus, aga mulle ei meeldi see amet. 
Carl-Peeter 
 
Õpetajad teenivad kergesti palka. 
Madis 
 
5.kl õpilased ei kuulanud algul sõna ja olid lärmakad, lõpuks oli rahu majas, kui 
lubasime tunni lõpus kommi anda. 
8. kl tegi ilusti ise tööd, lubasime neil muusikat kuulata. 
Ise küll õpetajaks ei hakka, sest tahan, et mu närvid alles jääksid. 
Egle 
 
See on üks tore ja vajalik päev, kus sai nalja ja kogemusi. Päeva lõpuks olin väsinud 
ning pean õpetajatele au andma, et nad nii tänuväärset tööd teevad. 
Kärolin (õppealajuhataja) 
 
Selline päev võiks ka kevadel enne eksameid olla. 
Tarvi 
 

See oli huvitav kogemus, põnev oli, jälgisid, kuidas lapsed tööd teevad ja sind 
kuulavad. Õpetaja olla oli arvatust kergem. 
Mikk 

 



Muidugi viisin ma ka ühe õpilase klassist välja, kuna ta ei tahtnud üldse 
õppida. See oli tore päev ja üsna kerge.  
Rainer (Direktor) 
 
Õpetajaks olemine on raske, sest õpilased ei pruugi sind kuulata. Vastutus on suur.  
See on oluline päev, sest peale seda teavad õpilased kui, raske on õpetajal ja on 
tunnis korralikud. 
Harri 
 
Kui kõik oleks olnud vaikselt ja poleks pidanud keelama, siis oleks igav olnud. Ma  
võiksin küll õpetajaks hakata, aga ainult kehalise kasvatuse või algklasside 
õpetajaks. Ei usu seda, sest see oleks liiga raske. 
Hedy 
 
Oli raske, kuid väga huvitav päev. See aitas mul otsustada, kas ma tahan või ei taha 
õpetajaks saada. Ma tahan! 
Keren-Kaisa 
 
Kui üks poiss oli iga 10 min järel WC-sse küsinud, läksin kontrollisin, kas ta läheb 
ikka sinna. Tagasi tulles küsisin, kas keegi tahab veel minna, terve klass tõstis käed 
ja kõik tormasid välja. Tööpäev oli tõesti väsitav kuid need olid ainult 3 tundi. 
Aliina 
 
Alguses oli hea tunne, et saan väiksemaid õpetada, aga lõpuks enam ei jaksanud. 
1.kl lapsed olid õnnelikud, et nende õpetaja olin ja mul on nüüd vähemalt oma 20 
austajat. 
Eva 
 

Noored õpetajad näitasid üles leidlikkust õpilaste motiveerimisel. Lisaks 
kommide jagamisele lubati ka pärast tunde rolleriga sõitma viia. Samuti esines 
huvitavaid hindamissüsteeme. Nt. oli võimalik endale täringuga hinne visata.  
 Üllatuseks sai koolisööklas lõunasöögi juurde magustoiduks jäätist. 

Nädala lõpuni on avatud aabitsate näitus ning stend fotodega õpetajate 
koolitee algusest. Samuti on koolisaalis eksponeeritud joonistuste näitus „Hea 
õpetaja“, kus teiste hulgas on ka õpetajate tööd. 
Eriti meeleolukaks kujunes päeva lõpetuseks toimunud karaoke. Laulsid ikka 9. kl ja 
õpetajad vaheldumisi. 
Kõigi osalejate ühine arvamus oli, et õpetajate päev oli väga vahva ja jäi kindlalt liiga 
lühikeseks. 
 
Marje Leigri 

Rakvere Põhikooli huvijuht 


