
TALLINNA PEDAGOOGIKAÜLIKOOL 

Kasvatusteaduste teaduskond 

Kutseõpetuse osakond 

Eduard Brindfeldt 

KP 3 

Essee - Mina õppijana 

Tallinn 2005 



MINU ÕPINGUD 

Et oma õpingutest kirjutada peaks alustama algusest ehk lasteaiast, 

siis Tallinna 42 Keskkool, Tallinna 20 Keskkool, Tallinna Polütehnikum, 

Tallinna Polütehniline Instituut, Usuteaduste Instituut, Tallinna 

Pedagoogika Ülikool ehk Tallinna Ülikool. 

Kindlasti jääb vahepeale ka elu ülikool ja töötamised õpetajana  

erinevates koolides ning oma laste kasvamised. Siin vaatan oma 

õpinguid ja mõtteid õppimisest lähemalt: 

LASTEAED 

See oma olemuselt nõukogude aegne pärand. Siis arvati, et iga 

maimuke peab kindlasti lasteaias käima olenemata sellest kas lapsel 

on vanemad , kes teda mitmekülgselt arendada oskavad ja viitsivad. 

kui lapsel on piisavalt mängukaaslasi, siis ei näe ma mingit põhjust, 

miks ta ei võiks kodune olla. 

Lasteaias õppisin enda eest seisma, arenesin mitmekülgselt nii 

füüsiliselt kui vaimselt - ühesõnaga sain hea ettevalmistuse eluks ja 

kooliks, kuhu peame ju kõik minema. Lasteaias õppisin tundma just 

seda maailma jõhkramat poolt. Siin tõmbaksin paralleeli oma lapsest 

kes tervise pärast ei saanud lasteaias käia ning oli vanavanemate 

hoole all. Temale oli koolikeskkonnaga harjumine tunduvalt keerulisem 

kui minul kes sai korraliku nõukogude aegse lähte edaspidiseks. 

Kodus kasvanud laps pole tihtilugu seda maailma jõhkramat poolt 

kogenud, mis tabab teda kooli minnes väga ootamatult ja tekitab 

põhjaliku stressi. Loomulikult pole see reegel. Samas annab 

emaga/isaga koosveedetud aeg lapsele tugeva turvatunde.  



ALGKOOL 

Tallinna 42 Keskkool ehk täpsemalt kindral Lembit Pärna nimeline 

saksa keele kallakuga Tallinna 42 Keskkool. See kool andis mulle 

alghariduse ja võiks öelda, et väga hea alghariduse edasisteks 

õpinguteks. 

Sealt on meelde jäänud väga palju erinevaid mälupilte, õpetajaid ja 

klassikaaslasi. Paanilist hirmu tekitav vene keele õpetaja, keda kõik 

kartsid, head ja emalikku eesti keele õpetajat, kes oli meie 

klassijuhataja ja ka kaheksanda klassi klassijuhatajat kes abiellus meie 

klassiõega olles talle kaheksanda klassi lõpuks lapse teinud. 

Looduslootund meeldis mulle iseenesest rohkem kui mõnigi teine, aga 

vist oleneb ikka väga palju õpetajast ja tema oskusest oma aine vastu 

huvi äratada. Meie omal jäi sellest vajaka. Ta oli nõudlik vanamees ja 

rääkis tõemeeli tõsistest asjadest. Aga ühest tema tunnist on meelde 

jäänud lugu, mis meile palju nalja tegi. Keegi lontkõrv mu 

klassivendade seast oli puuksu lasknud – salaja, aga nii põhjalikult, et 

kõigile oli tunda. Teadagi hakkasid poisid selle peale puhkima ja 

näppudega nina kinni hoidma. Meie tubli õpetaja aga seisis keset seda 

haput pilve ja manitses nördinult: ”Mida ma teile selgitasin! Ninas on 

ju karvakesed, mis filtreerivad õhku – teie aga hoiate nina kinni ja 

ahmite kõik suhu!”  

Analoogilisi erinevaid seiku tuleb meelde veel teisigi. Võiksime selle 

kaheksa aasta sündmustest ju terve raamatu kirjutada aga lähme 

edasi. 



KESKOOL JA TEHNIKUM 

Siin võib tekkida hulga küsimusi miks Tallinna 20 Keskkool ja miks 

Tallinna Polütehnikum. Miks ma ei jäänud edasi sinna kooli kus ma 

kaheksanda klassi lõpetasin. Põhjus väga lihtne, kolisime linna teise 

serva ja oli vaja kooli teed lühendada. Tekkisid uued sõbrad, kellel 

meeldis rohkem tänaval ringi sagida, õlut juua kui koolis käia. Mul 

tekkisid ka teatud raskused sulandumiseks uude kollektiivi ning kõige 

lõpuks konfliktid klassijuhatajaga. Kõik see viis selleni, et üheksanda 

klassi lõpus pidin kooli vahetama.  

Kuid olenemata negatiivsest kogemusest jäi mul selle kooli füüsika 

õpetajast kustumatu mulje. Ta oli väga range ja toonitas alati, et 

ainult jumal teab viie peale. See on see mida ma oma pedagoogilises 

praktikas püüan vältida… tekib ju küsimus, miks siis hinne viis on 

loodud, kas tõesti ainult jumala tarbeks? 

Selge - oli vaja kooli vahetada ja ma otsustasin ühendada 

keskhariduse omandamise eriala õppimisega. Ja kuna üks aasta oli 

luhta läinud, võtsin ennast kokku ning hakkasin korralikult õppima. 

Kogu tehnikumis õppimise aja tegelesin aktiivselt ühiskondliku tööga 

ja kehtib jälle see reegel „Mida rohkem teeb seda rohkem jõuab” Kooli 

lõpetasin keskmise hindega 5,0 ja kaks viimast aastat sain Lenini 

nimelist stipendiumi. Kõik see andis mulle tugeva erialalise põhja ja 

rohelise tee kõrgkooli minekuks. 

KÕRGKOOL 

Siin läheb muidugi asi väga segaseks algul Tallinna Polütehniline 

Instituut energeetika teaduskond, siis automaatika teaduskond ja 

kõige lõpus IV kursusel, asi pooleli ja tööle. Põhjuseid oli mitu; minu 

püsimatu loomus ning pereelu - oli vaja hakata raha teenima. Kuid 



mõne aja pärast tahtsin ja tundsin, et on vaja oma tehnilisele 

haridusele lisaks ka midagi vaimset õppida ning tegin saja 

kaheksakümne kraadise pöörde ja asusin õppima Usuteaduste 

Instituuti. Peamine põhjus oli see, et saada teada, milleks me elame 

kes oleme, kust tuleme. Usuteaduste Instituudis õppides on mul 

hulgaliselt positiivseid meenutusi tõeliselt säravatest õppejõududest 

kes olid erilised isiksused ja innustasid oma olemuse ning eeskujuga 

teadmiste poole liikuma. See kas ma sain oma küsimustele vastused 

võiks öelda, nii ja naa - sain ja ei saanud. Siin kehtib see ütlemine; 

„Inimene õpib kogu elu kuid sureb ikka lollina”… aga mitte nii lollina. 

Inimene pürgib ju oma olemuselt täiuslikkuse ehk jumalikkuse poole, 

saada võimalikult targaks mis omakorda annab meile võimaluse …  

Nüüd olen jõudnud sellisesse seisu, et õpin kolmandat aastat Tallinna 

Pedagoogika Ülikoolis (Tallinna Ülikoolis) Oma õpetajatöös tunnen iga 

päev, et vajan rohkem professionaalsust, just pedagoogilise poole 

pealt. Selleks, et noort inimest õpetada püüad jõuda tema sisemuseni 

tema mõteteni ja et seda saavutada vajan erinevaid töövõtteid ning 

oskusi. 

Praeguses tavaülikoolis annab koosseisuline õppejõud koolis ülesande, 

mille üliõpilane täidab väljaspool kooli vastavalt juhendile. See on 

aristoteleslik lütseum: saadakse teadmisi, vahel ka "erudiidiks". 

Õpitakse teatavas kohas ja teatavalt institutsioonilt, mis määrab, mida 

ja kuidas õpetada ning kes õpetab.  



ÕPPIMISEST, ET TARGAKS SAADA 

Õppimisvõimest ja -tahtest oleneb suutlikkus loovalt kohaneda. Ei ole 

vist mõtet heietada õppimise tähtsuse üle. Meenutame ajaloost 

„Õppida, õppida, õppida” või ka hetke poliitikute hüüdlausetes „saada 

suureks vaimult” . 

Küsimus miks, mida ja kuidas õppida, et targaks saada, kerkib juba 

koolipõlves. Kuid ülimgi kool ei saa meid õigesti orienteerida, kui 

ühiskonna arengut kujundavail jõududel ei ole selge, millega õppimise 

puhul tegu on. Nii nagu õppimine, nii ka ühiskond.  

Darwin väitis kunagi, et ellu jäävad vaid need, kes on vastuvõtlikud 

muutustele. Muutuste tegemiseks peame rahulikult ja süvenenult 

õppima. omandama vanu ja aegunud teadmisi ja mõtlema nende 

õigsuse üle. Seega looma 

 


