
Koolid ootasid õpilasi tagasi ning neid
tervitati mõnel pool koguni loosungi ja

õhupallidega

Rakvere põhikoolis võeti õpilasi vastu loosungi ja õhupallidega. FOTO: Rakvere põhikool

Kahe nädala eest said kontaktõppele naasta 1.–4. klassi õpilased, kuid sel nädalal on
koolimajades üle mitme kuud taas koos kogu koolipere. Kurnav distantsõpe on mõjutanud nii
õpilasi, õpetajaid kui ka lastevanemaid.
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Esmaspäeva hommikul näitas juba liikluse elavnemine, et toimunud on pöördelised sündmused.
Koolde läheduses tuli arvestada suurema sagina ja kergete liiklusummikutega. Õhtul kontrolliti
sadades peredes, kas laps on varustatud kõigi vajalike koolivahendite, vahetusjalanõude, võtmete,
bussikaardi ning taskurahaga. Õhus hõljus kummaline esimese koolipäeva tunne.

Koolid võtsid lapsi vastu erinevalt. Kunda ühisgümnaasiumi direktor Kristi Aron rääkis, et erilist
saginat silma ei jäänud, aga esimesed tunnid ongi pigem sellised. "Ise ka mõtlesime, et kas kõik
ikka kooli tulid," ütles direktor. Tema sõnul hakkab tõde, kuidas pikk distantsõpe tulemusi on
mõjutanud, alles selguma. "Kodustes tingimustes teadmiste testimisega kaasneb alati see
võimalus, et kasutati kõrvalist abi," kõneles Aron ja manitses, et tekkinud õpilünki ei peaks kindlasti
liialt üle tähtsustama, et mitte lastele stressi tekitada. Pigem tuleb vaikselt järeleaitamisega
tegeleda.

Rakvere põhikool võttis õpilasi vastu õhupallidega ja plakatiga "Tere tulemast!". Direktor Lea Pilme
tervitas lapsi maskipakiga. "Lapsed olid väga distsiplineeritud ja üksikud tõdesid ehmatusega, et
unustasid oma maski koju," rääkis põhikooli direktor. Teatavasti on üle 12-aastastel maski kandmine
juba kohustuslik ja direktor jagas kümmekond maski ikka välja. "Kiitsime neid vastu pidamise eest
ja... Lapsed on vahepeal nii pikaks kasvanud, et tõesti esimese septembri tunne oli," rääkis Lea
Pilme heldinult. Ta lisas, et kool otsustas selle päeva pisut erilisema teha. Toimub kolm tundi, ja
kuna kolleegid näevad ka üksteist üle hulga aja, tehakse väljasõit matka ja koosolekuga, et värskes
õhus arutada, kuidas õppeaasta lõpetada. Veel on tulemas koolile olulised sündmused, nagu
eksamid, lõpuaktus.

Kadrina keskkooli direktor Arvo Pani ütles, et kooli meeskond on kogu aeg pidanud valmis olema
korraldusteks, et kiiresti vajadusel õppekorraldust muuta. "Lüngad on õppimises muidugi sees, aga
päris kõrvale pole keegi jäänud," rääkis direktor. "Mõni vahepeal pingutas rohkem, siis väsis ära
jälle." Ta kinnitas, et ükski õpilane päris silmapiirilt ära pole kadunud. "Keeruline muidugi on, aga
püüame selle lõpu kuidagi üle elada," oli direktor optimistlik ja meenutas, kuidas paari nädala eest
1.–4. klassi õpilased kooli naasid. "Lapsed tahtsid ennast välja elada, neil oli tubasest olemisest
juba küll ja küll. Tuli neid ohjeldada, et nad endale viga ei teeks."

Sõmeru kooli direktor Virge Ong rääkis, et pidulikku vastuvõttu lastele ei korraldatud, aga
loomulikult oli kõigil hea meel, et koolipere jälle kokku sai. "Siis, kui 1.–4. klass tulid kooli, oli küll
natuke 1. septembri tunne," ütles direktor ja selgitas, et neil oli ka väike tagasilöök, kui paari nädala
eest koos algklassidega 9. klass kooli sai tulla. "Juhtus nii, et said kaks päeva koolis käia ja pidid
koju eneseisolatsiooni jääma," selgitas Virge Ong, kes manitses kõiki ettevaatlikkusele, sest
viirusoht ei ole ju veel lõplikult seljatatud.
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