MATEMAATIKUTE SUUR RINGREIS
Hele Kiisel, Sirje Pihlap
Olulise hetkeprobleemi (uus õppe- ja ainekava) lahendamiseks
võib nimetada ka meie suurt projekti, mida rahastasime Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014“ raames tehtud pakkumuse abil. Projektiga taotletud rahaga võimaldasime matemaatikaõpetajate aktiivil osaleda suvistel täienduskoolituspäevadel Türisalus, korraldasime ainekava tutvustavaid koolitusi kõigis maakondades ja ainetevaheliste lõimingute koolitusi Tartus.
28.–30. juunil toimusid 12. Eesti matemaatika päevade raames EMSi Koolimatemaatika Ühenduse koolituspäevad Türisalus,
kuhu olid kutsutud osalema ainekava töörühm, KMÜ juhatus ja
maakondade ainesektsioonide esimehed. Koolituspäevade esimesel päeval vaatas ainekava töörühm veelkord üle oma materjalid ja
parandused. Seejärel andsime matemaatikaõpetajate aktiivile esimese ülevaate kavandatavatest koolitustest. Saime kuulajatelt mõned olulised näpunäited ettekannete paremaks muutmiseks.
Aktiiviga sai koostatud järgmise õppeaasta ürituste plaan ning
jagatud ülesanded. Käesoleva õppeaasta esimene poolaasta muutus seoses ainekavaalaste ja lõimingute koolitustega väga tihedaks,
sest lisandusid veel vabariiklikud matemaatikaõpetajate päevad
Põlvamaal (oktoobris) ja mitmed üritused õpilastele.
Otseselt õpetajaid puudutavaid ettekandeid oli igal päeval: kuulasime ettekandeid finantskirjaoskuse õpetamisest, psühhomeetriast ja riigieksamitest, eksamite ja tasemetööde koostamisest, eksami mõjust matemaatika õpetamisele.
Tagasiside Türisalus toimunule oli positiivne. Rahul oldi teemade valikuga ja esinejatega, kuigi enamik ettekandeid oli meie
mõistes puhtast matemaatikast, mitte koolimatemaatikast. Igast ettekandest oli võimalik mõni idee edaspidiseks tööks kõrvale panna. Näiteks Evely Leetma ettekanne „Pesu loputamisest“ oli tõeline avatud ülesanne, millega võib koolitunnis julgesti algust teha.
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Õpetajad olid rahul, et järgmise aasta ürituste plaan sai suures osas
valmis. Kõigile meeldis ka matk rannikualale ja õhtune viktoriin.
Etteheiteid oli majutuskohale, sest Türisalu Puhkekeskus on tõesti
kaasajastamata, kuid tema asukoht oli jälle väga hea.
Matemaatika ainekava koostajatest enamus on EMSi liikmed
ja selle tõttu otsustasime, et püüame jõuda oma ideede tutvustamisega võimalikult paljude õpetajateni. Parim lahendus oli sõita
kohapeale.
Ainekava koolitustega maakondades alustasime augusti lõpus
Pärnust ja lõpetasime 21. oktoobril Võrumaal. Koolitused toimusid järgmistes kohtades: Pärnu linn (24.08), Pärnumaa (24.08),
Viljandimaa (27.08), Tartu linn (20.09), Tartumaa (29.09), Tallinn (7.10), Harjumaa (7.10), Lääne-Virumaa (9.10), Põlvamaa
(11.10), Järvamaa (13.10), Saaremaa (14.10), Hiiumaa (15.10),
Läänemaa (16.10), Raplamaa (16.10), Ida-Virumaa (18.10), Valgamaa (19.10), Jõgevamaa (20.10), Võrumaa (21.10). Nendel koolitustel kuulas meid 683 matemaatikaõpetajat. Lisaks viisime läbi
ka koolitusi klassiõpetajatele. Kokkuvõttes kuulas meid üle tuhande õpetaja.
Ainekava on tõsine teema. Paljudel juhtudel õpetab õpetaja õpikut ja kurdab, et materjali on palju ning tunde vähe, vaevumata
endale selgeks tegema, mis üldse ainekavas tegelikult on.

Õpetajad ainekava koolitusel Põlvas 11.10.2011.
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Hele Kiisel (vasakul) vestleb Saaremaa õpetajate Anne Tõru ja Marek
Schapeliga 14.10.2011.

Meie matemaatika ainekava koolitus kestis kõikjal 6 tundi ja
koosnes järgmistest osadest:
1. sissejuhatus (ainekava koostamise põhimõtted, ainekava töörühma koosseis, koostööpartnerid);
2. ainekava üldosa, üldpädevused ja matemaatikapädevus;
3. I, II ja III kooliastme ainekava muutused (võrreldes 2002. aasta ainekavaga);
4. IKT kasutamine kõigis kooliastmetes;
5. hindamisest;
6. gümnaasiumi kitsas ja lai kursus;
7. Eesti Matemaatika Selts, matemaatikaõpetajate tegemistest
2010/11. õppeaastal.
Kõige enam käisid koolitusreisidel ainekava töörühma liikmed Sirje Pihlap, Hele Kiisel, Anu Palu ja Lea Lepmann.
Tagasiside nendele koolitustele oli positiivne. Kõik õpetajad
peavad ju uut õppe- ja ainekava rakendama hakkama. Enim huvitas kuulajaid loomulikult seda kooliastet puudutav materjal, kus ta
ise parajasti õpetab. Oma koolitustega taotlesime kogu ainekavaga
kursis olemist. Põhikooli õpetaja peab teadma, mida vajab gümnaasium ja oskama ka oma õpilastele soovitusi jagada gümnaasiu120
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mis toimuvate valikute osas (kitsas ja lai matemaatika). Gümnaasiumi õpetaja peab olema kursis põhikoolis toimuvaga.
Ainekava koolituse korraldusliku poolega tegeles vastav maakond (linn) ja paljudel juhtudel oli koolituspäev väga hästi korraldatud. Tänu projekti rahastamisele saime tasuda koolitajatele esitluste koostamise, esinemise ja transpordikulud. Jälle kogesime, et
matemaatikaõpetajad ei taha oma tundidest loobuda ning selle tõttu
toimusid paljud koolitused alles pärast lõunat. Sel juhul läks päev
ikka väga pikaks nii kuulajatele kui lektoritele.
Paljud õpetajad ootasid, et slaididel olev materjal jagatakse kätte, kuid meie tahtsime, et nad rohkem esinejatega kaasa mõtleksid
ja arutaksid. Pärast viimast esinemist muutusid esitlusmaterjalid
kõigile kättesaadavateks matemaatikaõpetajate veebikodus. Sealt
on tehtud palju allalaadimisi.
Tänu maakondades toimunud ainekava koolitustele kohtusime
tõesti paljude õpetajatega ja suutsime nendega ka koolitusteemade väliselt suhelda. Nendel õpetajatel, kes töötavad üksi väikestes
koolides, on muidugi raske, sest koolitustele või teistele matemaatikaõpetajate üritustele minnes jäävad tunnid lihtsalt ära ja sellest
on kahju. Päris tihti oleks vaja kolleegiga nõu pidada, kuid mis
sa teed, kui pole teist matemaatikut võtta. Sellest lähtudes on vaja
korraldada ka üritusi, mis poleks väga tihedalt loengutega täidetud.
Õpetajad vajavad üksteisega suhtlemise aega. On hea tõdeda, et ka
teistel on probleeme ja et teiste muresid-rõõme kuulates leiad ka
omadele lahenduse.
Lektoritele oli taoline koolitustuur samuti pingeline, sest kõike
tuli teha oma põhitöö kõrvalt, kuid nii ilusat Eestimaad polnud nad
ammu näinud.
Et uue õppekava võtmesõnaks oli ka lõiming, siis olime oma
projekti planeerinud ka vastava koolituse, mis toimus 5.–6. novembril Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis. Esinejateks olid
teiste õppeainete tunnustatud õpetajad ja ainekavade koostajad.
Matemaatika kasutamisest oma aines rääkisid bioloogia (Saima
Kaarna), füüsika (Enn Ööpik), keemia (Aivar Vinne), majandusõpetuse (Ülle Seevri), geograafia (Ülle Seevri), ühiskonnaõpetuse (Aare Ristikivi), informaatika (Janika Kaljula) ja inimeseõpetuse (Anna-Liisa Jõgi) õpetajad. Üllatusesinejaks oli HTG huvijuht
Uve Saar, kes rääkis matemaatika kasutamisest rahvatantsutunnis
ja igapäevaelus. Koolituse mõlemal päeval osales umbes 90 õpe121
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Autoriõigus EMS, 2012

Matemaatikute suur ringreis

Lõimingute koolitusel osalejad kuulavad geograafiaõpetajat Ülle Seevrit
5.11.2011.

tajat ja tagasiside oli väga positiivne. Õpetajatele meeldib kuulata
oma kolleegide ettekandeid. Esitlusmaterjale saab vaadata veebikodus aadressil http://mott.edu.ee/.
Tagasiside lehtedel sooviti tegijatele jõudu järgmiste ürituste
korraldamiseks. Ollakse rahul, et info on hakanud liikuma: seltsil valmib uus koduleht, meil on oma veebikodu, ainesektsioonide
esimehed saadavad teated oma listidesse jne. Ollakse rahul ka korraldatud üritustega.
Päris paljudes koolides on ka rahamured ja selle tõttu on oluline
EMSi raames korraldada odavamaid koolituspäevi. Uued koolitused on juba planeeritud.
Oma maakondi läbinud koolitustuuri muljed on väga head ja
julgeme analoogset tuuri soovitada ka teistele võrgustikele.
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