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Räägi mulle armastusest. 
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7

Cècile Jugla

Mina uurin loodust
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Pilvi Kula

 Valmistume kooliks. 

Töövihik, 1. osa
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Alice Primmer

Loomad. Kleepsuraamat
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 JOHANNES POOLEL TEEL

Vilepuhuja „Johannese“ kaanel on soorita-
nud oma teise hüppe, asjakohaselt teistes 
värvides, aga niisama tõhusa. Kaanekujun-
duse keskne motiiv lubab õige mitmeplaa-
nilist tõlgendust. Sarja esimeses osas „Jo-
hannes 1“ viitab vilepuhuja Maire Raadiku 
„EKI keelekooli“ artiklile, mis räägib kõne-
aluse näite toel omast ja võõrast. „Johan-
nes 2-s“ on fookuses mõiste sisu ja ehkki 
õpikus on vahendiks vile asemel valitud 
käristi ja lokulaud, tegeldakse laiemalt ikka 
sellesama nähtusega.

Gümnaasiumi teise aasta kohustusli-
keks eesti keele kursusteks kavandatud 
„Meedia ja mõjutamine“ ning „Praktiline 
eesti keel  II“ on nagu esimese aasta kur-
susedki avaldatud lõimitult ühtede kaante 
vahel. „Keele ja ühiskonna“ kursuse kirjel-
dus ainekavas on vägagi keeleteadusekesk-
ne ja n-ö ühiskondlikkust püüdsid autorid 
komplekti sisse kirjutada üsna omatahtsi, 
valides lugemisülesanneteks mh publit-
sistlikke ja päevakajalisi tekste, mis paku-
vad ka aktuaalset võõrsõnavara. „Meedia 
ja mõjutamise“ kursus seevastu on aineka-
vas tänapäevaselt ajakajaline, fookustades 
meedia ja kommunikatsiooni rolli avalikus 
elus, nii et seoseid ühiskonna- ja kultuuri-
nähtustega luua on päris loomulik.

Tundub siiski, et kui kõne all on mee-
dia ja mõjutamise õpetamine, kipub esime-
ne teist pisut varju jätma. „Johannes 2“ on 
püüdnud kõiki kursuste teemasid käsitleda 
mõistlikus tasakaalus. Meedia, mõjutamis-
võtete ja praktilise keelekasutuse sisuplo-
kid on esindatud ühtlaste proportsioonide-
ga, järgides riiklikus õppekavas kirjeldatut. 
Konkreetsemad õpieesmärgid on sõnasta-
tud loendina õpiku peatükkide vahetiitlitel.

Komplekti üldine struktuur on „Johan-
nes 1“ kasutajatele juba tuttav ja metoodi-
ka on õigupoolest põhikooli õpivarasarja 
„Peegel“ edasiarendus. Tegijadki on enami-
kus samad: autoritena seekord allakirjutanu 
koos Reet Bobõlskiga, keelekonsultandina 
Argo Mund eesti keele instituudist, mee-
diaeksperdina on kaasa löönud Rain Kooli 
rahvusringhäälingust ja kujundajana on si-
sule köitva, aga asjaliku vormi andnud End-
la Toots. Olgu siin nimetatud ka retsen-
sendid, kelle hinnangud ja soovitused on 
komplekti lõppversiooni vormumist oluli-
selt mõjutanud. Need on nagu möödunud 
aastalgi Juta Klettenberg Viljandi gümnaa-
siumist ja Reili Argus Tallinna ülikoolist.

Asjaosalisi pole siin loetletud ilmaaegu, 
sest õppekirjanduse loomisel on kõik rollid 
sisuliselt väga kaalukad. „Johannese“ järgi 
õppides tuleb võtmesõnana nimetada na-
vigatsiooni. See eesti keeles algselt meren-
dusega seotud termin on õppekirjanduse 
kvaliteeti hinnates olnud Euroopas kasutu-
sel juba aastaid ja harilikult on see käinud 
vormi kohta: tõhus õppimine sõltub sellest, 
kui funktsionaalne ja läbipaistev on kujun-
dus ning kuivõrd erisugused elemendid 
toetavad materjalis liikumist; väärt õpikus 
on niisiis lihtne navigeerida. „Johanneses“ 
on navigatsioon kui mõiste omandanud 
märksa laiema sisu ja hõlmab kogu õpi-
protsessi. Õpiku ja töövihiku vahel liiku-
mine ning tegevuste vaheldamine on viide-
te kaudu täpselt määratud ja rada järgides 
moodustub tervik, mis on loodud võimali-
kult häid õpitulemusi silmas pidades.

Targa navigatsiooni teenistuses on 
mõlemad üksused  ‒ nii õpik kui ka töö-
vihik ‒ ja need koosnevad omakorda sisu-
plokkidest, millest igaühel on oma kindel, 
hõlpsasti eristatav vorm. Õpikus vaheldub 
autoritekst õige erisuguseid oskusi aren-
davate tööülesannetega. Pearõhk on ise-
seisval mõtlemisel, analüüsil ja kriitilisel 
lugemisel, seoste loomisel ja õpioskuste 
kujundamisel. Välja on toodud võõrsõna-
plokk, eraldi lehekülgedel paiknevad ma-
hukamad projektülesanded ja igat suur-
peatükki lõpetab „Mõttejärje“ rubriik, mis 
võrreldes möödunudaastasega on tänavu 
žanriliselt mitmekesisem (autorid Madli 
Ross ja Karl Martin Sinijärv).

Töövihiku ülesanded-harjutused jätka-
vad õpikus alustatud teemat ja juhatavad 
ühtaegu sisse järgmise sisuüksuse-teema-

ploki. Et selles protsessis kulgemist mitte 
ülearu lõhkuda, on kitsamalt keelehari-
misele või -teadmistele pühendatud rub-
riik „Keeleviit“ paigutatud fakultatiivsena 
alapeatüki lõppu (autorid Annika Viht ja 
Viivi Maanso). Mõnelgi õpilasel pole nii-
sugust harjutusvara eriti vaja, paljudel see-
vastu on. Nii saab õpetaja oma äranägemi-
se järgi valida just oma õpilastele vajalikku. 
Vastava keeleteema põgusam või vahel ka 
süvenenum käsitlus on aga õpikus kindlas-
ti põhisisus ja lõimitud. Ülesehituse ja me-
toodiliste põhimõtete kohta saab huviline 
lisaks lugeda Koolibri Uudiste mullusest 
septembrinumbri artiklist „Johannes tõu-
suteel“ (kättesaadav ka Koolibri kodulehe 
kaudu „Johannes 1“ õpiku tutvustuse juu-
res). Seal leidub muudki taustainfot.

Ajapikku ja õpetajatelt saadud tagasi-
side põhjal on kasvanud veendumus, et 
niisugune õpiviis kannab koolis vilja ja seni 
ikka kasutatud õppetekst-tööülesanded-
metoodika (kui tahes haarav ja hästi loetav 
tekst ka pole) ei ole küllalt heas kooskõlas 
nüüdse aja õpilase maailmapildiga. Siiski 
on „Johannesele“ plaanis lisada traditsioo-
nilisemat harjutusvara. Kui kogu sari on 
valmis, on oodata „Õpi ära!“ rubriigi võõr-
sõnade kohta toekat harjutuskogumikku.

Vilepuhuja valmistub oma viimaseks 
hüppeks ja mõistagi loodavad tegijad, et 
kõik kolm katset on ühtviisi stabiilselt tub-
lid sooritused ja et „Johannesega“ koos 
õppida on lihtsalt tore. Ka õpilaste head 
sooritused tulevad ikka rõõmsal meelel ja 
parasjagu pingutades.

MARGIT ROSS,
sarja eestvedaja


