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valmistus erinevates välis
maa kõrgkoolides edasiõppi
miseks. 

Kooli õpilased tunnevad 
erilist uhkust suhete üle õpe
tajatega – need on avatud, 
sõbralikud ja võrdsel tasemel. 
Koolil on ka suurepärased 
sportimisvõimalused ja tun
nustatud spordiringide juhen
dajad.

Pärnu Sütevaka 
Humanitaargümnaasium 

Sütevaka gümnaasium 
asutati okupatsiooniaja lõpus, 
1990. aastal, vastukaaluks nõu
kogude koolile. 

Kooli õppekava hõlmas filo
soofiat, eetikat, religiooni ja 
kultuurilugu, ladina keelt, 
muusika ja kunstiajalugu. 
Neid aineid sellel ajal Eesti 
kooli des ei õpetatud. 

Direktor Andres Laanemets 
räägib, et Sütevaka gümnaasiu
mi loomisest tänaseni valitseb 
õpilaste ja õpetajate vahel usal
duslik ja siiras õhkkond. “Usu
me, et oleme suutnud ühendada 
tervikuks kõrged õppetöö tule
mused ning koolipere erilise ra
hulolu ja uhkuse oma kooli üle.”

Direktori hinnangul on Sü
tevakas kõrgemad nõudmised 
ja suurem vabadus kui riigikoo
lides. Näiteks on koolis lisaks 
riiklikele eksamitele kolm ko
hustuslikku kooli lõpueksamit 
ja kaks uurimistööd gümnaa
siumiastmes. 

Sütevakas on võimalik va
lida üle kahekümne valikaine 
vahel ning oluliselt rohkem 
panustatakse võõrkeelte õppi
misele. Vabaduse ja usalduse 
näitena võib tuua selle, et güm
naasiumiastme õpilastel on 
tundidest puudumisõigus. See 
õigus ei ole küll absoluutne, 
puudumistel on teatud piirid 
ning kontrolltööde ja arvestus
te ajal tuleb kohal olla.

Valikainena on Sütevakas 
võimalik õppida rootsi keelt. Si
demetest Rootsiga veel nii pal
ju, et Sütevakk oli väliseestlaste 
pagulasajakiri Rootsis, kus Sü
tevakast kirjutati kui hõõguva
te süte, lootuse ja ühtehoidmise 
sümbolist. 

Direktor räägib, et selle 
ajakirja lugemine on koolipere 
inspireerinud. “Õpilased tun
nevad uhkust koolipere heade 
omavaheliste suhete üle, samuti 
hindavad nad professionaalseid 
ja sõbralikke õpetajaid. Süte
vakalastel on tugev meie tunne, 
erilised traditsioonid ja tugev 
vilistlaskond.”

MARGE SASSI

Haridus- ja teadus-
ministeeriumi andmetel 
on Eestis 48 erakooli, kus 
lapsed saavad omandada 
põhi- ja/või keskharidust. 
On nii kristlikke, waldor-
fi kui ka erivajadustega 
õpilastele sobilikke prog-
ramme ja siis lihtsalt nn. 
tavalisi erakoole. 

Üle Eesti leidub mitmeid vene
keelseid erakoole, Soome kool 
ja lisaks kaks Euroopa kooli 
(Tallinnas ja Tartus). Et hari
dus ja teadusministeeriumilt 
koolitusluba saada, on teatud 
standardid juba ette antud nii 
kooli õppekava kui ka ainekava
de osas. Seepärast pole ka era
koolide õppekavades väga suuri 
erisusi võrreldes riiklike kooli
dega. Üldjuhul seisneb erinevus 
paaris aines ning väärtuste süs
teemis. 

Erakoolid on oma olemuselt 
tasuliseks alternatiiviks riik
likule süsteemile ja pakuvad 
õppe maksu eest perele lisaväär
tusi, mida riiklik süsteem min
gil põhjusel ei saa kõigis kooli
des pakkuda.

Ahto Orav, Audentese Era
kooli direktor, on seda meelt, et 
harmoonilise inimese kujune
mise ja arengu aitavad tagada 
paljud erinevate valdkondade 
teadmised ja oskused, mida 
täiendavad tervislikud eluvii
sid, elementaarne füüsiline või
mekus ning pingetaluvus. 

Kooli õppe ja kasvatusprot
sessi peamine eesmärk on luua 
tingimused õpilaste igakülg
seks arenguks, aidata lastel 
kujuneda teadlikeks, vastutus
võimelisteks, pidevalt muutu
vas ühiskonnas toimetulevateks 
ja positiivse ellusuhtumisega 
maailmakodanikeks. Kooli õppe
kavast ja korraldusest tulene
valt peab igal kooli vastu võetud 
õpilasel olema võimalus saada 
haridust vastavalt tema eeldus
tele ja võimetele. 

KRISTLIKUD KOOLID

Kaarli Erakool 
(Tallinnas)

Kaarli kogudus on oma nime 
saanud Rootsi kuninga Karl 
XI järgi, kes andis loa ehitada 
Kaar li kirik ja kinkis kirikule ka 
tornikellad. Sellest tulenevalt 
kannab ka kool Rootsi kuninga 

eestipärast nime. Direktor Sig
ne Ausi sõnul tuntakse Rootsi
maaga teatud emotsionaalset 
sidet. “Oleme mõelnud kontakti 
loomise peale ja ka rootsi keele 
õpetamisele põhikooli vanemas 
astmes.” 

Tänapäevane Kaarli Era
kool sündis lapsevanemate ja 
kogukonna initsiatiivil ning läh
tub oma tegevustes kristlikust 
maailmavaatest ja väärtustest, 
õppi misest kõikide meeltega 
ning üheshin
gamisest. Kool 
kuulub Tallin
na Toompea 
Kaar li kogu
dusele ja esin
dab eelkõige 
luterlikku pa
radigmat, kuid 
väärtusõpetus 
on siiski kon
fessiooniülene. 
Koolis toimib 
üldõpetus ehk 
ainete oma
vaheline lõi
ming nädala
teemade või 
muude ühtsete 
rõhuasetuste 
kaudu. 

Pr. Aus rää
gib, et majanduslike väljakut
sete kiuste on valitud väikese 
kooli tee – igal aastal võetakse 
vastu ainult 1820 last. Lisaks 
väiksusele erineb Kaarli kool 
tavakoolidest eelkõige väärtus
kasvatuse poolest, mis toetub 
kristlikule maailmavaatele. See 
tähendab nii väärtusõpetuse 
tunde, hommiku ja söögipalvet 
kui ka näiteks kirikukalendri 
rütmi järgimist. 

Koolis algab esimese võõr
keelena saksa keele õpe esime
sest klassist, millele liitub ing
lise keel kolmandast klassist. 
Koolidirektor selgitab keelte 
valikut järgmiselt: “Oleme va
linud vähem tuntud ja raskema 
keele esiteks just selleks, et üht
lustada algkooli lõpuks mõlema 
keele oskus, aga ka kultuuri ja 
religioosse konteksti tõttu. Pöö
rame tavapärasest rohkem rõh
ku ka muusikale ja liikumisele.”

Küsimusele selle kohta, 
mille üle Kaarli kooli õpilased 
erilist uhkust tunnevad, vastas 
üks õpilane väga armsalt: “Mul 
on siin sõbrad ja see on nagu tei
ne kodu.“

Tallinna Toomkool
Tallinna Toomkool taas

avati 2011. aastal ja igal aastal 
avatakse üks uus klass. Seega 
sel sügisel alustab neli klassi, 
kahe paralleeliga. Ajaloolises 
kontekstis on tegemist Eesti va
nima kooliga – esimesed toom
koolid rajati juba 13. sajandil 
ja Tallinna Toomkoolist on esi
mesed kirjalikud teated aastast 
1319. 

Direktor Egle Viilma sõnul 
on Tallinna Toomkooli eesmär
giks kristlikele väärtustele ja 
kultuurile toetuva kaasaeg
se heatasemelise üldharidu
se sidumine kaunitel kunsti
del põhineva huvi tegevusega 
õpilase sõbralikus ja õpetajat 
väärtustavas keskkonnas, luues 
nii eeldused vaba tervikliku isik
suse kujunemisele.

Tallinna Toomkooli on direk
tori sõnul oodatud kõik õpilased, 
kes on läbinud tutvusuuringu ja 
ületanud n.ö. 0kriteeriumi. Li
saks toimub vestlus vanemate
ga, et välja selgitada, kas pere 
väärtushinnangud ühtivad koo
li omadega. 

“Täna meie koolis õppiva
test õpilastest on umbes kol
mandik luterlased, teine kol
mandik kuulub mõnda teise 
kirikusse ja kolmas kolmandik 

ei kuulu ühte
gi konfessioo
ni. Samas just 
see viimane 
kolmandik pe
redest on rõ
hutanud, et tä
nases segases 
maailmas on 
neile oluline, et 
kool, kus nen
de laps õpib, 
oleks kindlate 
ja traditsiooni
liste väärtus
tega,” selgitab 
pr. Viil ma.

Koolil on 
kaplan, kes 
viib igal näda
lal läbi hom
m i k u p a l v u 

seid. Lisaks rahvakalendrile 
jälgitakse ka kirikukalendrit. 
Toomkooli eristab tavakoolist 
lisaks juba mainitule ka see, et 
tüdrukuid ja poisse õpetatakse 
lahus, paralleelklassides. Nii 
saavad õpetajad valida vastava 
metoodika ja materjali, mis just 
tema õpilasi huvitab ja see teeb 
õppimise lihtsamaks. 

Lisaks on koolis väikesed 
klassikomplektid (umbes 15 
õpilast klassis), mis annab või
maluse lähtuda õpilase indivii
dist ja teda koheselt vajadusel 
õppimises toetada.

Püha Johannese Kool 
(Tallinnas) 

Püha Johannese Kool on 
kristlik erakool, mille algata
jateks on ortodoksi kiriku liik
med. Koolis on kõige aluseks 
ühtehoidev ja koostööl põhinev 
õhkkond. 

Direktor Liivika Simmuli 
sõnul välditakse nende koolis 
võistlemist ja pingeritta sead
mist, samuti numbriskaalal 
hindamist kuni kuuenda klas
sini. Selline usalduslik õhustik 
aitab kõige paremini omandada 
uusi teadmisi. Väike kool või

maldab ka olla tihedamas ühen
duses õpilaste peredega.

Kooli õppeprogramm põhi
neb täielikult riiklikule õppe
kavale, rõhuasetus väärtus
kasvatusele ja väiksemad 
klassikomplektid võimaldavad 
seda riigikoolidest pareminigi 
ellu rakendada. 

Vastavalt riikliku õppekava 
soovitusele kasutab kool kujun
davat hindamist numbriskaala 
asemel. Õppeainete valik on 
Püha Johannese Koolis riigi
kooli omast rikkalikum, lapsed 
õpivad esimesest klassist ingli
se ja vene keelt keelekümblus
meetodil.

Lapsed hindavad oma kooli 
tänu selle sõbralikule õhkkon
nale – koolis õpetavad direkto
ri sõnul lapsi õpetajad, kes ei 
praga. 

WALDORFKOOLID

Rakvere Vanalinna Kool
Waldorfkoole on Eestis kok

ku üheksa. Neist noorim on 
Rakvere Vanalinna Kool, mis 
asutati aastal 2011. 

Kooli õppeprogramm põ
hineb waldorfõppekaval. 
Waldorfõppekava omakor
da põhineb antroposoofilisel 
inimõpetusel, kus on oluline, 
et lastele õpetatakse seda, mis 
on just selles vanuses lastele 
huvipakkuv.

Lisaks tavalistele klassidele 
õpetatakse Rakvere Vanalinna 
Koolis lapsevanemate soovil mit
meid lapsi ka koduõppel. Kokku 
on kooli nimekirjas 54 õpilast. 
Paul Priks, kooli eest vedaja, 
räägib: “Kooli on oodatud kõik 
lapsed, kes tavakooligi. Mingeid 
erisusi ei ole. 
Kuna meil puu
dub oma tugi
süsteem, siis 
erivajadustega 
lapsi ei suuda 
me piisavalt ai
data.”

R o o t s i g a 
seob kooli hr. 
Priksi sõnul 
see, et muu
sikatundides 
k a s u t a t a k s e 
Rootsis Järnas 
tehtud Choroi 
flööte. Lastele 
meeldib selles 
koolis õppida, 
kuna kõik tun
nevad kõiki.

ERIVAJADUSTEGA 
LASTE KOOLID

Käo Põhikool (Tallinnas)
Käo Põhikool alustas tege

vust 2011. aastal ja see on päeva
keskuse lastele loodud väike 
erakool, kooli nimekirjas on 36 
õpilast. Kõigi õpilaste õpetamine 
toimub individuaalsete õppeka
vade alusel, mis lähtuvad kooli 
õppekavast. Kooli õppe kava läh
tub riiklikust õppekavast. 

Käo Põhikooli direktor Liina 
Pihol rõhutab, et Käo Põhikoolis 
õpivad samad lapsed (raske ja 
sügava puudega), kes peale
lõunasel ajal saavad olla päeva

hoiu teenusel Päevakeskuses 
Käo. 

Kooli visiooni järgi on õppi
mine iga inimese tervikliku 
arengu osa ja loomulik vajadus 
ning põhiõigus, mille teosta mise 
eelduseks on humaansed, sh. 
sallivushoiakud ja demokraat
likud koostöösuhted koolis. 

Kooli õppekava läbinud 
õpilane omandab oskused või
malikult iseseisvaks osaluseks 
ühiskonna ja pereelus. Põhi
kooli õpilase tervikliku arengu 
teenistusse lülitatakse koordi
neeritult õpe ja õpiabi; sot
siaalhoolekande tugiteenused, 
rehabilitatsiooniteenused ning 
lapsevanema poolne tugi.

NÄITEID 
“TAVALISTEST” 
ERAKOOLIDEST

Audentese Erakool 
(Tallinnas)

Ahto Ora
va, Audentese 
Erakooli di
rektori, sõnul 
on Audentese 
Erakool lapse
keskne kool, 
kus esikohal on 
lapse mitme
külgne ja tasa
k a a l u s t a t u d 
areng. 

Koolis läh
tutakse sellest, 
et elus edu saa
vutamiseks ei 
piisa üksnes 
teadmistest , 
oskustest ja ke
halisest aren
gust, lisaks on 
vajalikud ka 

eluterve ellusuhtumine, posi
tiivne mõtlemine ning võime 
soovitud tulemuse nimel pingu
tada. 

Omandatud hariduse tasa
kaal ei väljendu lõputunnis
tusel, vaid jääb läbi väärtus
hinnangute, suhtumiste ja 
tõekspidamiste inimest mõjuta
ma terve elu. 

Audentese Erakooli pea
miseks püüdluseks on olla iga
ühele sobivaid arenguvõimalu
si, eneseteostust, kvaliteetset 
haridust ja turvatunnet pakkuv 
kool. 

Selle elluviimiseks jagab 
kool vanematega vastutust lap
se kasvatamisel ja arendami

sel, toetab kodu ja kooli ühiseid 
väärtushinnanguid ning dife
rentseerib õppe vastavalt õpi
lase eeldustele.

Koolis on väikesed klassid 
(algkoolis maksimaalselt 18 õpi
last, põhikoolis maksimaalselt 
20 õpilast klassis), kus õpeta
jatel jätkub tähelepanu kõigile 
õpilastele ja saab kõiki vajalikul 
määral järele aidata. 

Esimeses kooliastmes ei 
panda hindeid, vaid antakse 
sõnalisi hinnanguid ja kirjel
davat tagasisidet lapse arengu 
kohta. 

Kooli üheks olulisimaks 
püüdluseks on vaimse, füüsi
lise ja sotsiaalse turvalisuse 
tagamine koolis, mis väljen
dub kiusamise ja vägivalla 
elimineerimises, kohustus
likus kooli vormis, tervisliku 
toitumise ja eluviisi jälgimises, 
liikluskasvatuse õppetöösse 
inte greerimises, õppe ja kas
vatusspetsialistide tugivõrgus
tiku olemasolus jms. 

Ahto Orav jutustab, et nen
de kooli jaoks on väga tähtis 
koostöö kooli ja kodu vahel 
ning lapsevanemate valmis
olek panustada lapse arengus
se. 

“Meie kool väärtustab õpi
laste terviklikku ja tasakaa
lustatud arengut ning hindame 
eelkõige õpilase personaalset 
arengut ja iseseisvaks eluks va
jalikku ettevalmistust.” 

Kooli õppe ja kasvatus
töö peamiseks eesmärgiks on 
mitme külgse ja tasakaalusta
tud hariduse pakkumine ning 
võimalikult harmoonilise isik
suse kujundamine, kes on kooli 
lõpetades valmis iseseisvaks 
eluks ja panuse andmiseks 
ühiskonda. 

Audentese Erakooli õppe
kava on võrreldes riikliku prog
rammiga täiendatud põhikoolis 
mitmete oluliste ainetega (ing
lise keel suurendatud mahus 
alates 1. klassist, vene keel 
alates 4. klassist, arvutiõpetus 
alates 1. klassist, tantsu ja 
käitumisõpetus algkoolis, liik
lusõpetus ja kasvatus algkoo
lis, majandus ja keskkonnaõpe 
põhikoolis). 

Gümnaasiumiastmes on 
koolis rahvusvaheline õppe kava 
International Baccalaureate 
Diploma Programme (IBDP), 
mille sisu, meetodid ja lähene
mine erinevad olulisel määral 
riiklikust õppekavast. 

IBDP õppetöö toimub ing
lise keeles eesmärgiga tagada 
õpilastele rahvusvaheliselt 
tunnustatud haridus ja ette

Mõningaid killukesi Eesti erakoolidest

Pärnu Sütevaka Humanitaar-
gümnaasiumi õpilane.

Püha Johannese Koolis on väi-
kesed klassikomplektid.

See kaunis kunstitöö on valmi-
nud Käo Põhikooli õpilase poolt. 

Noorim Waldorfkool Eestis on 
Rakvere Vanalinna Kool.

Kaarli Erakool asub samanime-
lise koguduse juures Tallinnas.

Tallinna Toomkoolis õpetatakse 
tüdrukuid ja poisse lahus.

Audentese Erakoolis on esikohal 
lapse mitmekülgne areng. 

Paldiski tuumaobjekti hakatakse 
euroraha toel korrastama

Eesti Valitsus kiitis heaks 
keskkonnaminister Keit 
Pentus-Rosimannuse esi-
tatud eelnõu, mille järgi 
saab Paldiski kunagise 
tuumaobjekti lõplikuks 
demonteerimiseks vaja-
likeks uuringuteks kasu-
tada 2,1 miljonit eurot.

Enne kui hakata reaktori
sektsioone 2040. aastal demon
teerima, tuleb teha eeluurin
guid. Praegu on teave jäätmete 
kohta sektsioonides väga piira
tud, kuna lahkunud vene mere
laevastiku töötajad viisid kaa
sa ka enamjao informatsiooni. 
Nüüdne vaheladestuspaik Pal
diskis on ajutine lahendus ega 
suuda mahutada lahtivõetavaid 
reaktorisektsioone.

1960. aastate algul rajatud 
Nõukogude laevastiku tuuma
allveelaevade õppekeskuses 
seisati reaktorid 1989. aastal 
ning tuumakütus eemaldati 
viis aastat hiljem. Samas jäi 

Eestile kogu vastutus endise 
tuumaobjekt radioaktiivsete 
jäätmete ohutu käitlemise ning 
tuumareaktorite käitusest kõr
valdamise eest. Endise tuuma
objekti ohutuks muutmise eest 
kannab hoolt majandus ja 
kommunikatsiooniministee
riumile kuuluv aktsiaselts 
A.L.A.R.A.

Aastatel 19952013 tehti 
Paldiskis suuremahulisi töid. 
Lammutati tarbetuid hooneid 
ja ehitati rahvusvahelistele 

ohutusnõuetele vastav radio
aktiivsete jäätmete vahehoidla. 
Samuti on tagatud reaktori
sektsioonide ohutu hoid. Samas 
vajab selgitamist, missuguseid 
jäätmeid ja millises mahus lõp
liku demonteerimise käigus 
tekib ning kuhu need paiguta
takse. See võimaldab hakata ka
vandama, millist tüüpi jäätmete 
lõppladestuspaika riik vajab.

Keskkonnaministeerium/
Uudistaja

Organisatsioon Euro-
pean Wilderness Society 
(EWS), mille peakorter 
asub Austrias, on välja 
käinud üleeuroopalise ro-
hekoridoride võrgustiku 
idee (PEGnet), kuna EWS 
varasem projekt Püre-
neede-Karpaatide kori-
dori kohta on leidnud en-
tusiastliku vastuvõtu.

PEGnet siht on luua katkematu 
hiiglaslik ökokoridor, mis seoks 
loodusmaastikke Atlandist 
Musta mereni ja põhjapolaar
joonest Vahemereni; selline elu
rikkust täis maastik tooks kasu 

nii loodusele kui ka inimkonna
le. Muidugi saab idee ellu viia 
ainult etappide kaupa.

Euroopa loodus on suuresti 
killustatud. Linnastumine on 
mõjutanud isegi suuri viimas
tena säilinud suhteliselt puu
tumata alasid ja neid läbib tihe 
teedevõrk. Euroopa keskkonna
agentuuri andmeil on ainuüksi 
viimase kümne aasta jooksul 5% 
EL territooriumist kaetud betoo
niga või muudetud muul moel 
tehispinnaks, näiteks tööstus
alaks või kuurordiks, või on need 
jäänud taristu alla. Euroopa 
autoteed on pikenenud ligi 41% 
ehk 15 000 kilomeetri võrra ning 
lähiaastail lisandub veel 12 000 

kilomeetrit. Sellistes tihedalt 
asustatud riikides nagu Belgia 
ei ületa autoteedeta maatükkide 
suurus 20 ruutkilomeetrit (EL 
keskmine on 130 km2).

PEGnet looks Euroopat lä
bivad koridorid ja marsruudid, 
mis ühendaks Natura 2000 
võrgustiku kaitse all olevaid 
rändsete liikide puhke ja sigi
mispaiku. Idee autorite sõnul 
on tegemist tüüpilise võida
vadkõiksituatsiooniga: loodus 
saaks juurde vaba ruumi, ini
mestele lisanduks aga ökosüs
teemiteenuseid, näiteks saaks 
leevendust üleujutustele ja 
kliima muutustele.

EWS/Uudistaja

Selline on EWS Euroopa rohekoridoride loomise plaan. (Allikas: http://wilderness-society.org/)

Euroopa elurikkus vajab 
rohkem vaba liikumisruumi

Enne demonteerimist tuleb teha eeluuringuid. (Foto: www.envir.ee)


