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UUED ÕPIKUD

R A A M AT U D , M I S H A R I VA D

JOHANNES TÕUSUTEEL
Tänavu emadepäeva paiku üllatas statistikaamet Eesti elanikke otsingumootoriga,
mis ‒ nagu siiani kodulehe esiküljel värviliselt esitletud ‒ lubab põnevat avastamist
oma nime populaarsust uurides. Seesama
nime-Google pälvis rahva seas rohkesti tähelepanu ja uudist jagas laialt Eesti ajakirjandus ERRist maakonnalehtedeni. Nimi
näib igaühele olevat väga tähtis, nimi läheb kandjale korda rohkem, kui on heaks
kombeks välja öelda.
Küllap on tähtis seegi kiri, mis seisab
raamatu kaane peal. Koolibri gümnaasiumi eesti keele õpivarasari sai Johanneseks
ristitud juba enne statistikaameti otsingumootori avalikkuse ette jõudmist. Tõuke
sari sel moel pealkirjastada on andnud kaks
eesti kirjakeelt üsna oluliselt mõjutanud
meest. Need on Johannes Aavik ja Johannes Voldemar Veski. Koolihariduse ja standardkeele kujundamise kontekstis on neist
teenekamaidki, aga tuntumaid vaevalt. Kui
Aavik on laialt teada-tuntud keeleuuendaja, siis Veskit on uuendusmeelsusega seostatud pigem keeleinimeste ringis. Revolutsioonilised olid nad oma keelevaadetelt
siiski mõlemad: Aavik lausa piirideta visionäär, Veski üliratsionaalne süsteemiehitaja.
Juta Klettenberg, Viljandi Gümnaasiumi õpetaja:
Õpik ja töövihik on sisult omavahel hästi seotud
ja täiendavad seetõttu teineteist suurepäraselt.
Õpetaja jaoks on õppematerjali kasutamine lihtne ja hulk tundub olevat paras ühe õppeaasta
ehk kahe eesti keele kursuse jaoks kümnendas
klassis.
Piisaval hulgal on keelelist harjutusmaterjali,
keskendudes olulisele. Eriti kasulik on võimalus
ühe harjutuse kaudu täita mitut õppeülesannet.
„Johannese“ õpik ja töövihik on üllatusterohke, mitmekülgne, huvitav, nii mänguline kui
asjalik läbikomponeeritud tervik. Olen kõigest
vaimustuses, kaasa arvatud ka õppekomplekti
nime valikust.
Õppekirjanduses ei saa revolutsioonilisus kindlasti olla eesmärk, küll aga on
uuenduslikult „Johanneses“ ühendatud
kaks poolt: teoreetiline ja praktiline, laiemaid keele(teadus)teadmisi ja igapäevaoskusi-pädevusi taotlev kursus. Nii riiklikus õppekavas kui ka gümnaasiumi keele
ja kirjanduse valdkonnaraamatus esitatud
õppeprotsessi näidiskirjelduses on soovitatud praktilise eesti keele tundides tugineda n-ö teoreetilise kursuse teemadele. Selle
juhtnööri tegelik rakendamine ja lõiming
on aga jäetud iga õpetaja enda hooleks ega
ole tuge pakkunud ka senine õpivara.

eesti keele õpivarasarja „Peegel” põhimõtteid: teadmised ja oskused omandatakse
tööülesannete kaudu ning tegevused seob
tervikuks traditsioonilisemat laadi infotekst,
mis on sidususe teenistuses, vahel resümeerib, vahel suunab järeldusi tegema. Õpitavat
aitavad omandada kokkuvõtvad tabelid, millesse on muu hulgas koondatud juba põhikoolis käsitletud õigekeelsusteemasid, ja värvikad fotod. Erilise tähelepanu all on avalikus
elus sagedased võõrsõnad ‒ neile on pühendatud eraldi rubriik „Õpi ära!“ ‒ ja sõnavaraga tegeldakse järjekindlalt läbi kooliaasta.

Õppekava kursuste õpitulemuste ja ainesisu kirjeldused kinnitavad siiski muud.
Kooli keeleõpetuse eesmärk on arendada
verbaalseid oskusi, mis lubavad ühiskonnas edukalt toime tulla, ja ühtlasi tähendab
see orienteerumist tekstide virvarris.
Tekstipõhine keeleõpe
Helin Puksand, üks „Johannese“ autoritest, on oma doktoriväitekirjas uurinud
teismeliste lugemisoskust ja -harjumusi.
Üldlevinud on arvamus, et tänapäeva noored ei tunne enam sugugi lugemise vastu
huvi ega loe kaugeltki nii palju kui nende
vanemad. Tegelikult loevad küll ja loevad
vägagi palju. Põlvkonnataguse ajaga võrreldes on ainult vorm teine. Tekstid pole
enam tingimata kaante vahele köidetud
teosed, mida saab riiulisse panna, vaid on
liikunud internetti ja e-kataloogidesse.
Mitmekesist ja kirevat tekstimaailma
on püütud esitleda ka „Johanneses“. Ehtsat
õpikulist infoteksti, mis tuleb n-ö ära õppida, on nii napilt kui võimalik. Selle asemel
harjutakse eri liiki sisukate tekstidega töötama, sobivat lugemisstrateegiat valima,
eesmärki ja sõnumit adekvaatselt mõistma, loetava põhjal oma järeldusi tegema,
analoogiat leidma jms. Niisugune metoodiline põhimõte on eesti keele õpetuses
nüüdseks tugevasti kanda kinnitanud ja
näiteks „Peegli“ sarja kasutajatele sammsammult tuttavaks saanud.
Tekstivalik hõlmab laia galerii: selle ühte
serva võiks paigutada mõne lihtsakoelisema publitsistliku teksti, teise aga tõsisemat süvenemist nõudvad keeleteadusliku mõtte arengut peegeldavad käsitlused.

Et keeleteemadel kirjutatud artiklid on tavaliselt väga mahukad, siis on nendest autorite nõusolekul võetud asjakohaseid katkendeid. Näiteks leiab õpiku kaante vahelt
tekste mõjukatelt keeleuurijatelt, nagu Helle Metslang, Reet Kasik, Krista Kerge, Mati
Hint, Tiit Hennoste, Urmas Sutrop. Eelkõige on silmas peetud, et tekst oleks haarav ‒
mõnelgi juhul poleemiline ‒ kas siis stiili ja
sõnastuse või probleemipüstituse poolest.
Kõikide kasutatud (varem avaldatud) tekstide juures on allikaviited. Need on esitatud, et juhatada huvilisi teema kohta juurde lugema ja pakkuda õpetajalegi infot selle
kohta, kust soovi korral lisa otsida.
Komplekti struktuur ja rubriigid
Köitvus ja kasutajasõbralikkus on esiplaanile
seatud ka komplekti ülesehituses. „Johannese“ struktuur järgib üldjoontes 3. kooliastme
Ave Oja, Kose Gümnaasiumi õpetaja, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esindaja:
Ülesanded on väga mitmekülgsed, eeldavad nii
suulisi kui kirjalikke vastuseid; nõuavad videote,
ﬁlmide, piltide vaatamist; muusika, raadiosaadete jm kuulamist; mõistete tõlgendamise ja
sõnastamise oskust; mõistmist, analüüsi, selgitamist jne. Õpiku ülesehitus on loogiline ja lihtne. Peatükid on lihtsasti loetavad ja hästi mõistetavad.
Kujundus, illustratsioonid ning värvilahendused annavad aimu, et tulemas on suurepärane gümnaasiumi õppematerjal, ja tasub ainult
loota, et valmivad ka lubatud „Johannes 2” ja
„Johannes 3”.

Keele roll ühiskonnas

Keele roll ühiskonnas
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Pange igaüks omaette umbes minuti vältel kirja nii palju Johannese nime teisendeid, kui
pähe tuleb, nt Juhan, Johanna. Mõtle oma sõpradele-tuttavatele, aga ka rahvusvahelistele
nimedele. Koostage klassitahvlile ühine, võimalikult pikk ja mitmekesine loend.

Jätka töövihiku ülesannetega 1 ja 2.
ÜLESANNE 2

Kursuste lõiming
„Johannes 1“ koondab ühtede kaante vahele gümnaasiumi esimesse aastasse (10. klassi) kavandatud eesti keele kursused „Keel
ja ühiskond” ning „Praktiline eesti keel I”.
Valdkonnasisest lõimingut taotlevad kirjanduskursuste õppeprotsessi kirjeldustest
valitud ilukirjandusteosed ja autorid, näiteks on analüüsitud Gustav Suitsu luulet ja
toeka projektülesandena käsitletud Andrus
Kivirähki „Rehepappi“. Kaudselt on keelega seotud mis tahes eluvaldkond ja sobivas kontekstis on vihjeid teistelegi ainetele, olgu selleks matemaatika või loodus.
Tavalisest rohkem on tähelepanu pööratud
muusikale ja sellega seonduvale.
Infovahetuse, s.o suhtluse kõrval on
keelel väga oluline roll tunnetusvahendina.
Mida rikkam on keel, seda rikkam tundub
maailm. Aeg-ajalt on kostnud isegi kõrgesti haritud kaaskodanike jutust läbi arvamine, nagu oleks kooli eesti keele tundide
põhitegevus treenida veatut vormimoodustust ja õigekirja (ÕSi järgi mõistagi).
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Loe katkendit president Toomas Hendrik Ilvese aastaid tagasi ühel keelefoorumil
peetud kõnest.
Meie luuletaja Juhan Liiv on kord öelnud: minu erakond on eesti keel. Ja tõesti – ajal, mil
maailm ühtaegu globaliseerub, kuid ühiskond seevastu killustub; kus erakondlikkusest
on saanud lõhestumise sünonüüm, on eesti keel tõesti see tegur, mis meid kui põlisrahvast kõikjal maailmas ühendab. Eesti keel on olnud see oskus, meie olemise pärisosa,
mis on aidanud meil alles jääda, kõigi raskuste ja tagasilöökide kiuste. Mõnel rahval on
selleks usk, mõnel teisel territoorium, kolmandal mõni väärtus või ideaal. Eestlaste koosolemise, eestlaseks olemise tsement on eesti keel.
Ka keeles kehtib põhimõte, mille loodusteadlane Charles Darwin sõnastas juba
150 aastat tagasi: pikaealisuse tagab vaid kohanemisvõime. Eesti keel on pikaealine, järelikult on suutnud alati kohaneda. Mul pole andmeid ega kahtlusi, et see ei võiks samamoodi jätkuda. Eesti keele kohanemisse andsid oma märkimisväärse ja positiivse panuse
Johannes Voldemar Veski ja Johannes Aavik. Vabaduse olud tekitasid vajaduse olla kultuurrahvas ka keeles ja keel kohanes selle vajadusega.
Vaatame nende mõistete täpsust, mida Veski ja Aavik tõid meie keelde. Kui lugesin
30 aastat tagasi Paul Saagpaku sõnastiku sissejuhatust, siis oli seal loend Aaviku loodud
sõnadest. See tundus uskumatu, et neid sõnu varem polnudki. Ometi olid nood uudissõnad
tolleks ajaks vaid pool sajandit vanad. Me ei kujuta täna oma keelt ettegi sõnadeta ulm, laip,
relv, mõrv, roim, sark, otstarbekas, kolp, malbe, leebe, siiras, sulnis, nõme, morn, taunima, reetma,
naasma, evima, väisama, nentima, liibuma, veenma, hetk. Veski omalt poolt lisas muu hulgas
mälestis, ehitis, loendamatu, parandamatu. Mõelgem ka sellele, et toona käis keeleuuendajate
vahel ka äge vaidlus: näiteks kas võtta Aaviku otstarbekas või Veski otstarbekohane.
Keele abil väljendame teadvustatud kategooriaid. Kui keel neid kategooriaid ei erista,
siis ei saa me asjadest õigesti aru. Veelgi enam – kui meil ei ole eesti keeles vajalikke ja
täpseid mõisteid, siis jääme paratamatult paljudest olulistest mõttevahetustest lihtsalt
eemale, ja see tähendab, et oleme vaesemad. Ma arvan, et keele kaitsmine, selle hoidmine
ja arendamine saabki edukalt toimida vaid siis, kui me sihiteadlikult ja pidevalt tegeleme
keele uuendamisega.
Loomulikult on meie konservatiivsel suhtumisel oma keelde minevikust lähtuvad
põhjused. Jah, me peame keelt kaitsma. Samal ajal aga peame seda ka arendama, kui
tahame, et eesti keel jääks kultuur- ja teaduskeeleks. Siin läheb vaja vaid meelekindlust ja
iseendaks jäämist.
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Missuguseid Johanneseid nimetab president oma kõnes? Mis oli Juhan Liivi ristinimi?
Kuidas president tõlgendab Juhan Liivi tsitaati? Sõnasta esimese lõigu põhjal oma väitlause.
Meenuta põhikooli eesti keele tundidest, mis oli 20. sajandi alguse Eesti keeleuuendus.
Tarbe korral leiad lisainfot entsüklopeediast (EE artikkel „keeleuuendus“ on ka internetis vaadatav).
Jätka töövihiku ülesandega 3.

Reili Argus, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi eesti keele professor:
Helin Puksandi ja Margit Rossi õpikusse on koondatud kaks kursust, üks neist on teoreetilisemat
ja teine praktilisemat laadi. Sellist lahendust
tuleb pidada igati õnnestunuks ja õpetajate
jaoks praktiliseks. Kõik gümnaasiumi eesti keele ainekava vastavate kursuste teemad on õpikus kaetud. Eriti sümpaatne on see, et õpik ei
alahinda õppijat ning pakub talle igakülgselt
harivat ja huvitavat lugemismaterjali, vältides
seejuures liiga keerukaid tekste. Tekstid on mitmekülgsed ja tänapäevased nii oma teemadelt
kui ka suhtumistelt. Eraldi esiletoomist vajab
kogu õpikut läbiv selge väärtuskasvatus. Olulistest ühiskonnaelu probleemidest ja väärtustest
räägitakse pea igas õpiku osas ning seda ilma
moraliseerimiseta.
Õppekomplekt on range struktuuriga
ja selgesti liigendatud. Napimale sissejuhatavale peatükile järgneb viis suurt, mis on
omakorda jagatud viieks alapeatükiks. Suurpeatükki alustaval vahetiitlil on lühidalt sõnastatud õpieesmärgid. Tsükli lõpetab rubriik „Mõttejärg“, mis keskendub mõnele
aktuaalsele ühiskonna sõlmküsimusele ning
milles on rakendatud eri tekstiarendustüüpe
ja ülesehitusvõtteid, pakkudes eeskuju oma
tekstiloomeks. Samal teemal ja sama teksti
järgi on kirjutanud luuletuse Contra.
Ühtlaselt üle kooliaasta on jagatud kuus
toekamat ülesannet. Need nõuavad erisuguste tekstide vastuvõtu- ja loomisoskust
ning arendavad suulist ja kirjalikku suhtlust, sh meeskonnatööd. Nagu muud rubriigid on needki silmatorkavalt tähistatud
ja vormistatud eraldi lehekülgedele. Töö
kulgu ja etappe on täpselt kirjeldatud ning
iga niisuguse projekti tulemust saab õpetaja individuaalselt hinnata.
Õpikuga käib käsikäes mahukas töövihik. Et õpiprotsessis oleks lihtne liikuda,
on kõik töövihiku ülesanded õpikus viidatud. Peale selle on töövihikus eraldi harjutusrubriik „Keeleviit“ (autorid Annika
Viht ja Viivi Maanso), millest saab ülesandeid valida vajadust mööda. Töö on kavandatud, arvestades 70 õppetundi, kuid
materjali peaks jätkuma ka valikuks. Näidistöökava on esitatud kirjastuse kodulehel õpiku tutvustuse juures.
Johannes on nimestatistika põhjal mehenimi, mis on viimasel ajal jõudsalt populaarsust kogumas. Samuti on nimel rohkesti
teisendeid, nii omamaiseid kui ka rahvusvahelisi: Juhan, Jaan, Hans, John, Jean, Jens
jne. Loodetavasti kogub hulganisti sõpru ka
Koolibri „Johannes“, mille teine osa on juba
teoksil ja kolmaski plaanis.
MARGIT ROSS,
sarja eestvedaja

