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Õpetajate seminarid 1919–1940 
haridusuuenduse kontekstis

Karmen Trasberg

Annotatsioon. Artikkel vaatab tagasi õpetajate seminaride käekäi-
gule Eestis esimese omariikluse perioodil. Kuigi õpetajate seminarid 
olid tegutsenud juba tsaariajal (Rakveres ja Tartus) ja jätkasid tege-
vust nõukogude perioodil (Haapsalus, Rakveres, Tartus, Tallinnas), 
keskendutakse siinses ülevaates aastatele 1919–1940 ning otsitakse 
vastuseid küsimustele, millistest põhimõtetest lähtuti õpetajate ette-
valmistamisel omariikluse ajal ning mis tagas nende avatuse haridu-
suuendusele. Ühelt poolt seati seminaride loomisel keskmesse väär-
tused, rahvuslus, koolikeskkonna kasvatuslik roll ning teooria ja 
praktika sidusus. Teiselt poolt mõjutasid õpetajate ettevalmistust hari-
dusteaduse kiire areng ja progressiivse pedagoogika algusõhin koos 
kooliuuendusideede ning -praktikate levikuga Ameerika Ühendrii-
kides ja Lääne-Euroopas. Kokku tegutses Eestis viis õpetajate semi-
nari (Tartus, Rakveres, Tallinnas, Võrus ja Haapsalus-Uuemõisas). 
Kuigi õpetajate seminari vorm vaadeldaval perioodil muutus, andsid 
need õppeasutused koos Saaremaa gümnaasiumi pedagoogikaha-
ruga kokku üle kahe tuhande kutsega algkooliõpetaja. Selle tulemu-
sena saavutati sõjaeelses Eestis ideaalilähedane olukord, kus enamus 
algkooliõpetajatest omandas kutse ja õpetajate ettevalmistus arenes 
dialoogis rahvusvahelise kooliuuendusega.

Võtmesõnad: õpetajate seminarid, algkooliõpetajad, õpetajakoolitus, 
kooliuuendus
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Sissejuhatus
Õpetajate seminarid kujunesid fenomeniks haridusloos – need olid 
eestikeelsed ja -meelsed ning uuendustele avatud õpi- ja kasvukesk-
konnad. Võrreldes tsaariajaga nähti uues seminaritüübis õppimas 
naisi võrdsel alusel meestega, õppekeeleks pidi vene keele asemel 
saama eesti keel ning õppesisuks eesti aines (Rahvahariduse kong-
ress 1917: 162).

Artikli eesmärk on kirjeldada algkooliõpetajate ettevalmistust õpeta-
jate seminarides haridusuuenduse kontekstis. Tegemist on ülevaatear-
tikliga, mis võtab kokku varasema teadmise 1919–1940 toimunud aren-
gutest õpetajakoolituses, toetudes nii kaasaegsete (Ernst Martinson, 
Johannes Käis jt) kui ka hilisemate uurijate käsitlustele (Ferdinand 
Eisen, Lembit Andresen, Väino Sirk jt). Artiklis otsitakse vastuseid 
küsimustele, millistest põhimõtetest lähtuti algkooliõpetajate ette-
valmistamisel esimese omariikluse ajal ning mis tagas seminaride 
avatuse haridusuuendusele.

Haridusuuendus ehk „uus haridus“ (ingl new education) on 
koondnimetus 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi esimese poole peda-
googilistele ideedele ja koolipraktikale, mis erines domineerivast 
pedagoogilisest mõtlemisest ning praktikast (Mikser 2013: 23). 
Uus kool, vastandina eelnenud sajandi passiivsele, eluvõõrale ja 
autoritaarsele koolile (Oissar, 1939: 491), pidi olema elulähedane, 
lapsekeskne (lähtuma õpilase east ja huvidest) ning aktiivne 
(isetegevust, loovust, vabadust võimaldav). Eestisse levis liiku-
mine kooliuuenduse nime all ning selle põhisuundadeks said 
üldõpetus, individuaalne tööviis, õpilaste isetegevus ja -omava-
litsus, projektõpe jt reformpedagoogika põhimõtted. Iseloomuli-
kuks kujunes see, et uudsed ja julged suunad realiseerusid just 
algkoolides ja algkooli õpetajaid ettevalmistavates seminarides. 
Seevastu ülikooli juures toimuv keskkooliõpetajate koolitus jäi 
konservatiivsemaks ja ei läinud uuenduspedagoogikaga nii hoog-
salt kaasa nagu seminarid.

Allikatena on siin kasutatud arhiiviainest, pedagoogilist perioodikat, 
seadus- ja mäletuskogumikke. Arhiivifondidest on kasutatud Tartu 
õpetajate seminari ja Tartu ülikooli isikkoosseisu ja kirjavahetust 
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puudutavaid Rahvusarhiivi fonde.1 Teemat illustreerivad fotod päri-
nevad Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi fotokogust. Arhivaalide 
kõrval kasutati õpetajakoolitust reguleerivaid seadusi, haridussta-
tistikat ja kaasaegset perioodikat. Kuna õpetajakoolitus oli riiklikult 
reguleeritud valdkond, leiti sellekohased õigusaktid Riigi Teatajast ja 
temaatilistest haridusseaduste kogudest. Läbi töötati pedagoogiline 
perioodika: ajakirjad Kasvatus (1919–1940), Kooliuuenduslane (1933–
1940) ja Eesti Kool (1935–1940). Ainuüksi ajakirjas Kasvatus ilmus 
aastatel 1931–1940 ligi 160 artiklit kuuekümnelt autorilt, mis käsit-
lesid reformpedagoogilisi ideid ja nende kohandamist Eesti oludele 
(Mets 1989: 144).

Eesti kooliuuenduse põhitaotlused on avatud arvukates 1920.–1930. 
aastatel ilmunud artiklites ja kogumikes. Iseäranis väärib esiletoo-
mist Ernst Martinsoni toimetatud „Kooliuuenduse päevaküsimusi“ 
(1930), kus tehakse kokkuvõte uuenduste esimesest kümnendist. Koos 
Johannes Käisi koostatud Võru seminari aastaraamatute sarjaga „Teel 
töökoolile“ (1924–1929) ja monograafiaga „Isetegevus ja individuaalne 
tööviis“ (1935) moodustavad need Eesti kooliuuenduse tuumtekstid. 
Üldõpetuse kui kooliuuenduse keskse printsiibi rakendamisest õpeta-
jate seminaride juures tegutsenud harjutuskoolides annavad ülevaate 
Rakvere seminari õppejõud Jüri Parinbak, Marie ning Theodor Brandt 
(1928).

Haridusuuenduse mõjusid algkooli õpetajate ettevalmistamisele on 
sügavuti käsitlenud Ferdinand Eisen, kes kirjeldab kooliuuenduse levikut, 
mõju ja seoseid ametliku koolipoliitikaga, keskendudes iseäranis J. Käisi 
rollile algkooliõpetajate ettevalmistamisel (Eisen 1995). Kuigi tegemist on 
väikesemahulise kirjutisega (65 lk), on Eisen andnud siin ammendava 
ülevaate Eesti kooliuuenduse põhisuundadest, sh koduloost üldõpetuse 
kujul ja individuaalsest tööviisist (Eisen 1995: 35) ning näidanud õpeta-
jate seminaride kandvat osa kooliuuendusideede „eestindamisel“ ja levi-
tamisel (Eisen 1995: 24). Lisaks on Eisenil oluline panus Käisi valitud 
artiklite koondamises kogumikku (Käis 1996), mis pakub läbilõike tema 
kooliuuenduslikust loomingust esimesel omariikluse perioodil.

1 RA, EAA (Rahvusarhiivi Eesti Ajalooarhiiv), f. 2102 (Tartu õpetajate seminar) 
ja f. 2100 (Tartu ülikool).
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Lembit Andreseni põhjalik ja mahukas monograafia „Eesti rahvakooli 
ja pedagoogika ajalugu IV. Iseseisvusaeg 1918–1940“ (Andresen 2007, 343 
lk) keskendub eeskätt alghariduse ümberkorraldustele, sh õpetajate ette-
valmistusele. Rikkalikele arhiiviallikatele ja pedagoogilisele perioodikale 
tuginedes antakse ülevaade viie õpetajate seminari ja Saaremaa Ühis-
gümnaasiumi pedagoogikaharu tegevusest, sh avatakse ka Saksamaa 
ja Soome eeskujud õpetajate koolitamisel (Andresen 2007: 250). Antud 
artikli põhifookusega seostuvad otseselt Lembit Andreseni uuritud vald-
konnad algkooliõpetajate ettevalmistust reguleerinud seadusandlusest 
ja kutsenõuete sätestamisest, algkooliõpetaja profiilist ja isiksuseoma-
dustest, algkooliõpetajate kooliuuendusmeelsest ettevalmistusest semi-
narides, sh John Dewey, Georg Kerschensteineri, Helen Parkhursti jt 
mõjudest õpetajate ettevalmistamisele. Andresen on kirjutanud ka Võru 
seminari ja Johannes Käisi juhtivast rollist, rõhuasetusega kooliuuen-
duse kesksetele märksõnadele: töökool ning kodulooline vaateõpetus ja 
üldõpetus (Andresen 2007). Lembit Andreseni haridusloolistest uuringu-
test on antud teema kontekstis oluline nimetada ka „Eesti kooli ajalugu. 
Algusest kuni 1940. aastani“ (Andresen 1995, 2., täiendatud ja paran-
datud trükk 2003) ning „Eesti algkoolid. Ülesvõtted aastetest 1930–40“ 
(Tallinn, 2006), mis lisab visuaalse pildi uuendustele avatud koolimiljööst.

Õpetajate seminaride väliseeskujudest ja identiteedi otsingutest on 
kirjutanud faktirikka artikli Väino Sirk (2001), mis kannab pealkirja 
„Õpetajate seminar 1920.–1930. aastatel – haridusprobleem Eestis ja 
mujalgi“.

Erinevatel ajaperioodidel on ilmunud väljaandeid, mis kesken-
duvad iga üksiku seminari kujunemisloole. Nendest kolm on lühiüle-
vaated (Läänemaa Õpetajateseminar 1931; Võru Õpetajateseminar 
1936; Rakvere Õpetajate Seminar 1989). Tartu ja Tallinna seminaride 
ajaloolist kujunemist on käsitletud aga oluliselt mahukamalt (Tartu 
Õpetajate Seminar 1928; Araste 1978; Andresen 2002; Põllu 2002).

Omaette allikarühma õpetajate kutseks valmistumise temaatikas 
moodustab mälestus- ja pagulaskirjandus. Õpetajate seminaride kuju-
nemisloo uurimisel pakkusid erilist huvi omariiklusaegsete juhtivate 
koolitegelaste meenutused ja hinnangud, vaadatuna vabast maail-
mast, näiteks õpetajate seminari direktori Juhan Torki ja koolinõunik 
Märt Raua mälestused (Tork 1993; Raud 1965). Õpetajate seminaride 
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vilistlased eksiilis andsid välja Eesti Õpetajate Keskühingu bülle-
tääne, mis sisaldasid seminaristide mälestusi õpetajaks õppimisest 
ning seminaride vaimsusest ja uuendusmeelsusest (Eesti Õpetajate 
Keskühingu häälekandja 1968; 1978).

Õpetajate seminaride käekäik
Õpetajate ettevalmistuse- ja kutsenõuded sätestati esimesel iseseis-
vusperioodil riiklikult. See tulenes vajadusest suunata ning ka kont-
rollida õpetajakoolituse kvaliteeti. Ühelt poolt tagas see ühtlase ja 
võrreldava taseme, teiselt poolt aga kaasnesid range reguleeritusega 
teatud piirangud nii õppetöö korralduses kui ka õpetajate autonoo-
mias. Algkooliõpetajate ettevalmistust reguleeriti järgmiste seadus-
tega: Õpetajate seminaride seadus (1923; 1937); Tallinna Pedagoogiumi 
seadus (1928) ja Pedagoogiumide seadus (1931). Lisaks tuli juhinduda 
paljudest teistest määrustest, mis puudutasid õpetajakutse andmist, 
koolide järelvalvet, õpetajate teenistus- ning tervisenõudeid jne.

Juba Vabadussõja ajal asus Eesti Ajutine Valitsus avama õpetajate 
seminare. Esialgu prognoositi, et algkooliõpetajate vajaduse katmi-
seks tuleb avada vähemalt kaheksa õpetajate seminari (Kuks 1922: 
261). Seda prognoosi tuli aga majanduslikel põhjustel korrigeerida ning 
kokku asutati Eestis viis õpetajate seminari: Tartus (1919), Rakveres 
(1919), Tallinnas (1919), Läänemaal (1920) ja Võrus (1921) ning saarlaste 
soovil pedagoogikaharu Saaremaa Ühisgümnaasiumis (1923). Selleks, 
et leevendada algkooliõpetajate esmast põuda, alustati haridusmi-
nisteeriumi finantseerimisel maakondades lühiajalisi suvekursuseid 
(Korraldus rahvakooli õpetajate ettevalmistamise ja edasiharimise/
suvekursuste kohta 1919: 2–4).

Loodud õpetajate seminarid olid oma staatuselt keskkoolid (Õpeta-
jate seminaride seadus 1923 § 1), kuhu võeti õppima kuueklassilise 
algkooli lõpetanuid.2 Kuueaastase õppeaja jooksul omandasid semi-
naristid keskhariduse ja said paralleelselt ettevalmistuse õpetajatööks. 

2 Üleminek kuueklassilisele kohustuslikule algharidusele toimus Eestis järk-järgult. 
Asutava Kogu (1919) otsusega kehtestatud neljaklassiline koolikohustus pidi asenduma 
kuueklassilise koolikohustusega hiljemalt 1. jaanuariks 1930 (Andresen 2007: 20). 
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Lõpetajatel olid samasugused õigused kui tavalistest keskkoolidest 
tulnutel, sh õigus astuda ülikooli. Järgnevalt antakse lühike kirjeldus 
Eestis tegutsenud viiest õpetajate seminarist.

Rakvere õpetajate seminari (Piiri 8) hoone saadi pärandina tsaa-
riajast ja oli ehitatud 1915. aastal. See oli imposantne ja üks moodsa-
maid koolihooneid koos õppekabinettide, töökodade (sh kooliaia ja 
kanala), võimla, söökla ja ühiselamuga. Rakvere seminari edu võti oli 
tasakaalukas juhtimine, sealset vaimsust kujundas Voldemar Raam 
(juhtis kooli 1919–1923 ja 1928–1932). Rakvere seminar tegutses 1932. 
aastani, misjärel õpilased said jätkata haridusteed Tallinna või Tartu 
pedagoogiumis (Rakvere Õpetajate Seminar 1989: 9).

Tallinna õpetajate seminar (paiknes eri hoonetes: Vene 22 ja 31 
ning kooliaed Vilmsi 39). Siin olid hästisisustatud õppeklassid, samuti 
eksperimentaalpedagoogika laboratoorium. Kool oli eriti tugev aian-
dusharus koos oma botaanikaaia, mesinduse ja linnukasvatusega, 
samuti oskusainete õpetamisega õppetöökodades, milleks olid sepised, 
metalli, puu-, vitsa- ja nahatööd ning õmblemine (Andresen 2002: 
18). Kooli juhtisid Hans Roos (kuni 1924), August Kuks (1924–1928 ja 
pedagoogiumi direktorina kuni 1937) ning reformitud õpetajate semi-
nari Elmar Etverk (1937–1940).

Läänemaa õpetajate seminar paiknes Haapsalu lähedal Uuemõisa 
taastatud hoonetekompleksis. Koolil oli 172 hektarit maad ja ainuüksi 

Foto 1. Rakvere õpetajate seminari hooned 1932, EPAM F0012926
Photo 1. Rakvere teachers’ seminar buildings
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peahoones on kokku 76 erinevat ruumi. Siin püüti mudeldada Lääne-
Euroopas tuntud maakasvatuskodu (Landerziehungsheim), mis 
rõhutas õpilaste kogukonnatunnet, kus puudus selge piir töö, õppi-
mise ja vaba aja veetmise vahel (Läänemaa Õpetajateseminar 1931: 
12). Seda Läänemaa seminari keskkond – asukoht linnast eemal – ka 
võimaldas. Läänemaa seminar koos harjutuskooliga tegutses aastatel 
1921–1932.

Võru õpetajate seminari (Seminari 1) hooned saadi endiselt Võru 
kreiskoolilt ja kuigi ruumi nappis, olid siin olemas nii õppeklassid, 
harjutuskool kui ka õpetajate õpetajate seminari korralik kooliaed. 
Võru õpetajate seminarist sai Eesti haridusuuenduse keskus. Siit tulid 
algkooliuuenduse tuumtekstid ja hakati kasutama uusi meetode, mis 
said eeskujuks teistele seminaridele. Kooli juhtis Johannes Käis, kes 
oli avatud reformpedagoogika ideedele, kuid kohandas neid ideid 
kaalutletult Eesti oludele. Võru seminar sai tegutseda 1921–1930 ja 
oli seminaridest esimene, mis koondamislaines suleti (Võru õpetaja-
teseminar. Tegevus ja uuenduspüüded 1936). Enamik õppijaid jätkas 
oma kooliteed Tartu seminaris (Mark 1968: 32).

Foto 2. Võru õpetajate seminar, 1926. Foto: I. Mikk.  EPAM F03052-20
Photo 2. Võru teachers’ seminar, 1926. Photo: I. Mikk. 
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Tartu õpetajate seminar (hooned Pepleri 13, Lai 28 ja kooliaed Narva 
mnt 101) töötas kõige kehvemates ruumioludes. Seminari tegevus 
toimus mitmes õppehoones, lisaks nimetatutele kasutati ülikooli 
võimlat G. Adolfi tänaval. Tartu õpetajate seminari/pedagoogiumi 
juhtis Juhan Tork (direktor 1919–1932), Voldemar Raam (1932–1937) 
ning Jaan Port (1937–1940). Vaatamata kehvadele ruumioludele täienes 
jõudsalt seminari materiaalne õppebaas: seal oli kaasaegne kooli-
mööbel ja moodsad õppevahendid, sh klaverid ja teised muusikainst-
rumendid, ning arvestatav noodi- ja raamatukogu (Tartu Õpetajate 
Seminar 1929). Õpetajate seminari nime all tegutses kool 1919–1932 ja 
1937–1940 ning Tartu pedagoogiumina 1932–1937.

Juba seminaride loomisest peale algas nende sisu ja vormi üle äge 
poleemika. Heideti ette seminaride kulukust, liigset rõhuasetust üldha-
ridusele, samuti kaheldi, kas 14-aastane sisseastuja on valmis kutse-
valikuks. Seminari kritiseeriti kui lihtrahvale suunatud „seisuslikku 
kooli, mis ei soodusta avara ilmavaate omandamist, kuna rahvakooli 
õpetaja peaks tuttav olema kõigi elunähtustega ja kõigi seltskonna 
kihtidega“ (Kuks 1922: 278). Kuna seminarides oli õppimine tasuta, 
asus siia õppima kehvematest oludest pärit õpilasi, kes olid vasakpool-
setele ideedele vastuvõtlikumad. Seetõttu kardeti õppijate maailma-
vaate ja meelsuse pärast, nimetades seminare pahempoolsete vaadete 
taimelavaks (Sirk 2001: 39; Ilves 1985: 96; Raud 1965: 25).

Koolinõunik August Kuksi (1882–1965) juhtimisel valmistati 1925. 
aastal Riigikogus ette seadusemuudatust, millega sooviti seminarid 
muuta gümnaasiumiharidusel baseeruvateks õppeasutuseks. Sellele 
vastas Tartu õpetajate seminari direktor Juhan Tork, koostades 16lehe-
küljelise pöördumise „Seminaride kaitseks“ (Tork 1925). Vaidlus Riigi-
kogus oli erakordselt terav ja vaid mõne häälega said „seminarid 
päästetud“.

Siiski alustas Kuks 1925. aastal, nüüd juba Tallinna õpetajate semi-
nari direktori rollis, selle reorganiseerimisega uut tüüpi õppeasu-
tuseks, pedagoogiumiks. Kool alustas tööd aastal 1928 kaheaastase 
õppeajaga ja sinna võeti õppima keskharidusega noori. Pedagoogiumi 
lõpetamine andis õiguse õpetada kõiki aineid algkoolis ning üldhari-
duslikke aineid täienduskoolides ja neis kutsekoolides, kus õpetajalt 
ei nõutud kõrgharidust (Põllu 2002: 29). Mais 1931 võttis Riigikogu 
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vastu seaduse, mille järgi pidi kõigi algkooliõpetajate ettevalmista-
mine toimuma kaheaastase kursusega pedagoogiumides (Pedagoogiu-
mide seadus 1931). See tõi kaasa Rakvere, Võru ja Läänemaa õpetajate 
seminaride sulgemise ning Tartu seminari reorganiseerimise peda-
googiumiks. 1932. aastal suletud seminaride lõpuklasside õpilased said 
soovi korral oma õpingud lõpetada Tallinna või Tartu pedagoogiumis.

Paraku jäi pedagoogiumide tegevusaeg lühikeseks. Üheks põhjuseks 
oli õppijate vähene huvi ja motiveeritus, sest pedagoogiumisse pääse-
mine eeldas keskharidust, kuid keskkoolilõpetajad olid orienteeritud 
pigem ülikoolile (Rajamaa 1936: 9), lisaks viidi alates 1934. aastast sisse 
õppemaks (Pedagoogiumide seadus, redaktsioon 1934 § 6). Samuti oli 
probleemiks, et õppejõud ei saanud sellises koolitüübis täiskoormust 
ja, olles osaajaga „tunniandjad“, ei pühendunud õpetamisele sellise 
missioonitundega, nagu see oli tavaks seminarides (Rajamaa 1936: 12).

Alates 1937. aastast taastati õpetajate seminarid Tartus ja Tallinnas. 
Õppetöö uuendatud seminaris kestis neli aastat ja eeldas see eeldas 
üheksaklassilist põhiharidust (Õpetajate seminaride seadus 1937). 
Sellega oli Eestis jõutud algkooliõpetajate koolituse mudeli juurde, 
mis oli iseloomulik Lääne-Euroopa riikidele, kus algkooliõpetajaks 
valmistumise eeltingimuseks oli üheksaklassiline põhiharidus ning 
õppeajaks kolme–nelja-aastane seminari- või kolledžistuudium.

Ühtekokku omandas aastatel 1919–1940 õpetajate seminarides peda-
googilise ettevalmistuse 1694 ja kaheaastase pedagoogiumi kursusel 
346 inimest. Lisades siia juurde ka Saaremaa gümnaasiumi pedagoo-
gikaharus õpetajakutse omandanud (74), saame kokku 2114 algkooli-
õpetajat (Lepp 1940: 227). 

Õppetöö seminarides
Seminaride algusaastatel toimus õppe- ja kasvatustöö ajutiste kavade 
alusel, lähtudes üldharidusliku keskkooli õppekavadest (Võru õpetaja-
teseminar 1936: 12). Alates 1924. aastast kehtestas haridusministeerium 
kõikide seminaride ja gümnaasiumi pedagoogikaharu jaoks ühtse 
õppeplaani. Üldhariduslikust keskkoolist aasta võrra pikem õppeaeg 
võimaldas kõrvuti üldainetega omandada ka põhjalikud pedagoogi-
lised teadmised ja läbida koolipraktika seminari harjutuskoolis (Lepp 
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1928: 300). Praktikandi kohustused olid ette kirjutatud haridusminis-
teeriumi määrusega. Kõrvuti tunnivaatluste ja tundide andmisega, 
tuli seminaristil koostada „individuaalne kasvatuskava“ ühele õpila-
sele, samuti nägi määrus ette harjutuskooli õpilaste järelaitamistunde, 
tööd raamatukogus, õppevahendite valmistamist, ning koolivälise 
ürituse korraldamist. Vajalikuks peeti ka viimase kursuse semina-
ristide osalemist õppenõukogu töös ja harjutuskooli õpilaste hinda-
misel (Võru õpetajateseminar 1936: 59–60). Erinevalt üldharidusli-
kust keskkoolist rõhutati seminaride õppeplaanis kunstilist kasvatust, 
muusikat, laulmist ja instrumendiõpet. Õpetajate seminaride juures 
tegutsesid näiteringid, laulukoorid ja orkester, kus tulevased õpetajad 
omandasid ka ringijuhendamise oskused (Eesti Õpetajate Keskühingu 
häälekandja 1968: 28), mis olid iseäranis olulised maaõpetaja töös.

Suur rõhk oli koolipraktikal seminaride juures tegutsenud harjutus-
koolides. Siin toimusid tunnivaatlused ning kinnistati õpitut. Harju-
tuskooli idee võeti kaasa tsaariaegse õpetajate seminari mudelist, 
samuti olid harjutuskoolid levinud Euroopa õpetajate seminarides. 
Harjutuskool oli enamasti tavakoolist väiksem ja selles puudusid 

Foto 3. Muusikatund Rakvere õpetajate seminaris, 1928. EPAM F0050687-5
Photo 3. Music lesson at Rakvere teachers’ seminar, 1928.
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paralleelklassid, mis võimaldas paindliku ning seminari vajadus-
tega arvestava õppekorralduse. Polnud see ju mõeldud tavapärase 
algkoolina, vaid eesmärgiga pakkuda aineõpetamise praktikat, kus 
iga tund oli avatud kas vaatluseks või harjutamiseks algajale õpeta-
jale. Nii said tulevased õpetajad pidevalt loomulikul viisil viibida 
harjutuskooli miljöös, täites ka lisaülesandeid klassijuhatamisel, huvi-
ringide juhendamisel jne. Seminari õppejõududele oli seos igapäe-
vase koolieluga niisamuti rikastav. Et seminaristid harjuksid ka ise 
aktiivseid õppemeetodeid kasutama, korraldati õppekäike loodusse, 
ainete lõimingu eesmärgil täitsid õpilased väljasõitudel mitme aine 
tööülesandeid, näiteks koduloos, maateaduses, loodusõpetuses, mate-
maatikas jne (Araste 1978: 22). Seminari lõpetanud võtsid need põhi-
mõtted endaga kaasa, rajades üle Eesti kooliaedu ja praktiseerides 
õuesõpet ning ainete lõimingut üldõpetuse kaudu.

Seminaride õpilased ja õpetajad
Tsaariajal võeti õpetajate seminaridesse vaid meessoost õppijaid. 1920. 
aastad tõid muutuse õppijate soolises koosseisus ja seminaridesse 
asus õppima üha enam naisi. 1926. aastaks moodustas naisõpilaste 
osakaal õpetajate seminarides juba veidi üle poole ning see arv tõusis 
omariikluse lõpuks 68 protsendini (Lepp 1940: 227). Et hoida soolist 
tasakaalu, viisid mitmed seminarid sisse eraldi konkursid õpilaste 
vastuvõtul (Võru õpetajateseminar 1936: 10). Kuigi võrdsete sisseas-
tumiseksamite tulemuste korral sooviti eelistada mehi, siis sarnaselt 
muu maailma tendentsidega õpetajaamet feminiseerus.

Seminaride õppijad pärinesid peamiselt naabermaakondadest. 
Näiteks Tartu seminari õpilased olid enamasti pärit Tartu-, Viljandi-, 
Valga- ja Pärnumaalt (Tartu Õpetajate Seminar 1929), Võru semina-
ristid aga Võru, Valga- ja Petserimaalt (Võru õpetajateseminar 1936: 12). 
Linnapäritolu õpilaste arv seminarides oli suhteliselt väike, moodus-
tades näiteks 1929/30. õppeaastal alla kolmandiku. See väljendas 
ühtlasi tollast maa- ja linnaelanike proportsiooni – 1934. aasta rahva-
loenduse järgi oli Eestis maaelanikke 67 protsenti (Võru õpetajate-
seminar 1936: 12). Tulevase õpetaja sotsiaalset tausta peeti äärmiselt 
oluliseks, sest algkooliõpetaja pidi olema „hingeliselt ligidal sellele 
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ümbrusele, kust on pärit tema kasvandikud“ (Käis 1930: 232). See 
oli üks põhjusi, mis takistas algkooliõpetajate koolituse koondamist 
ülikoolidesse ka teistes riikides, sest kardeti „uut rahvakooliõpetaja-
tüüpi, kellel ei ole enam sidet rahvaga maal“ (Riekel 1925: 71).

Rahvuselt olid seminaristid peamiselt eestlased, vaid vähesel arvul 
õppis neis ka venelasi ja rootslasi (Lepp 1928: 299). Õppima tulid semi-
naridesse pigem majanduslikult kitsastes oludes kasvanud lapsed. 
Võrreldes tavaliste keskkoolidega olid siin soodsamad õppimistin-
gimused (internaat, ühistoitlustamine ja õppemaksu puudumine). 
Seminari pürgijate arv ületas vabade kohtade arvu mitmekordselt. 
Seminaridesse sobivate kandidaatide leidmiseks saadeti juba kevaditi 
piirkonna algkoolidesse teated vastuvõtu aja, nõuete ja õppimistingi-
muste kohta. Nii tegid esmase valiku juba koolid ise, kes oma õpilasi 
kõige paremini tundsid (Andresen 2007: 274). Järgnes selektsioon 
seminari sisseastumiskatse kujul, kus õpetajatöö eelduste kontrolli 
juurde kuulusid nii muusikakatsed kui ka range tervisekontroll. Semi-
nari astujale seati kõrged füüsilised ja vaimsed nõuded. Nii eeldati, et 
sisseastuja on „korralikult arenenud ja vaba defektidest, mis õpetaja 

Foto 4. Käsitöötund Läänemaa õpetajate seminaris, 1929/30. EPAM F0008354
Photo 4. Handicraft lesson in Läänemaa teachers’ seminar, 1929/30.
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ametipidamist takistavad“. Siia kuulusid „kogelemine, pudistamine, 
näomoonutused, värvitundmise ja muusikakuulamise puudumine“, 
samuti kuulmis- ja nägemislangus, füüsilised puuded ja erinevad 
haigused (Õpetajate Seminaride Seadus 1923 § 11).

Et õpilasi paremini valida, hakati vastuvõtukatsetel kasutama intel-
ligentsusteste. Sellega alustas Tartu seminari direktor Juhan Tork, 
kes oli stažeerinud Saksamaal ning tutvunud intelligentsusuuringu-
tega.3 Nendest innustunud, tegi Tork juba 1924. aastal sisseastujate 
selekteerimiseks intelligentsusteste (Tartu Õpetajate Seminar 1929: 
384). Õppijate range selektsiooni põhjendamiseks tavatses Juhan Tork 
öelda: „Mitte igast puust ei tehta Mercuriuse kuju“. See oli hoiak, et 
õpetajaks saamisel on teatud loomupärased eeldused ja selleks tööks 
sobivad tuli rangete katsete abil välja valida (Tork 1925: 2).

Mõned aastad hiljem võttis intelligentsustestid kasutusele ka Võru 
(Võru õpetajateseminar 1936: 10) ja Läänemaa (Läänemaa õpetaja-
teseminar 1931: 20) seminar. Läbimõeldud õppijate valik tõi kaasa 
selle, et seminaristide õppetöö tulemused ja õppedistsipliin olid oluli-
selt kõrgemad kui üldhariduslikes keskkoolides. Näiteks 1926./27. 
õppeaastal lõpetas keskkoolides klassikursuse 76 protsenti alustanud 
õpilastest, seevastu seminarides oli lõpetajate osakaal 90 protsenti 
(Reiman 1930: 278).

Seminari õppejõududele seati kõrged nõudmised. Nagu kõik kesk-
kooliõpetajad, pidid nad olema lõpetanud kõrgema õppeasutuse ning 
neil pidi olema keskkooliõpetaja kutse (Avalikkude keskkoolide seadus 
1922 § 55). Alates 1931. aastast eeldati seminari õppejõududelt ka vara-
semat koolis õpetamise kogemust (Õppejõudude teenistuse seadus 
1931 § 38). Õppejõude valis ja kinnitas ametisse haridusministee-
riumi kooliosakond, seminari direktoril ja kooli hoolekogu esindajal 
oli seejuures nõuandev hääl (Õppejõudude teenistuse seadus 1931 § 
41). Vaatamata seadustes sätestatule ei õnnestunud kõikidele kohta-
dele leida kutsega kandideerijaid. Nii oli 1926./27. õppeaastal 33 prot-
senti seminaride õppejõududest ilma kutseta (Lepp 1928: 298). Olukord 
oli siiski parem üldhariduslikest keskkoolidest, kus kutsega õpeta-
jaid oli veel vähem.

3 RA, EAA.2100.2.1248, l 13. Isikutoimikud Tork, Juhan.



Karmen Trasberg

18

Seminaride õppejõudude hulka kuulusid nii üldainete kui ka peda-
googiliste ainete õpetajad. Viimaste ülesanne oli ka praktikatun-
dide juhendamine harjutuskoolis. Tartu ja Võru seminarid paistsid 
silma püsivama õpetajaskonnaga, mõlemad direktorid suutsid enda 
ümber koondada tugeva kaadri. Ülikooli läheduse tõttu sai Tartu 
seminar oma õppejõude ka ülikooliga jagada. Levinud praktikaks 
kujunes, et seminaride direktorid õpetasid ühtlasi pedagoogikakur-
susi ja vastutasid pedagoogilise praktika eest: Johannes Käis Võrus, 
Juhan Tork Tartus, Hans Roos ja August Kuks Tallinnas, Voldemar 
Raam Rakveres ning Johannes Õunapuu ja Alfred Fluss Läänemaa 
seminaris.

Seminaride õppejõudude töökoormus oli 18 tundi nädalas, mis oli 
mõnevõrra madalam üldhariduslikust keskkoolist, kus see oli 24 
tundi (Kuks 1922: 261). Kuna nappis õppematerjale, tuli seminaride 
õppejõududel kirjutada või kohandada algkoolide õpikuid ja metoo-
dilisi vahendeid, töö- ja vaatlusvihikuid, ühtlasi oli enamik semi-
naride õppejõude rakendatud lektoritena suve- ja täienduskursustel.

Võrreldes tavaliste keskkoolidega olid seminarid oma õpetamismee-
todite poolest innovatiivsed. Rõhku pandi näitlikustamisele, õpilaste 

Foto 5. Eesti keele tund Rakvere õpetajate seminaris, 1931. EPAM F0007725-77
Photo 5. Estonian language lesson at Rakvere teachers’ seminar, 1931.
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iseseisvale ja rühmatööle. Õppejõud demonstreerisid selliseid õpeta-
misviise, mida tulevaselt algkooliõpetajalt hiljem tema ametis eeldati. 
Näiteks uuendusmeelne Johannes Käis oli sügavalt veendunud, et tule-
vastele õpetajatele peab õpetama ka üldhariduslikke aineid algkooli 
meetodite kohaselt, mitte keskkoolis valitseva „teaduslikkusega“. 
Seepärast viidi seminaride õppekavasse sisse ka mitmeid erisusi ja 
lubati kõrvale jätta valdkonnad, millel „ei ole otsest tähtsust algkooli 
õpetajale“ (Käis 1930: 231). Teooria ja praktika sidususe ning seminari 
ja harjutuskooli sünergia tekkimisel oli suur roll just seminari õppe-
jõududel, kes andsid ühtlasi tunde ka harjutuskoolis ja demonstree-
risid uusi võtteid tegelikus õppetöös.

Haridusuuenduse eeskujud õpetajate ettevalmistamisel
Eesti algkooliõpetajate ettevalmistuses omandasid koha ja tähenduse 
1920. aastate haridusuuenduse kesksed märksõnad, nagu lapsekeskus, 
huvi, vabadus, aktiivsus ja elulähedus. Siit kujunesid uuenduspeda-
googika peamised suunad: üldõpetus, töökool, individuaalne tööviis 
(Daltoni plaan), õpilaste omavalitsus, eksperimentaalpedagoogika jt 
(Koort 1936; Käis 1935). 

Õpetajahariduses sai läbivaks USA progressiivse pedagoogika esin-
daja John Dewey põhimõte „õppimine tegutsemise kaudu“, kus oluli-
seks peeti õppija kaasatust nii eesmärkide seadmisel kui ka õppi-
mise viisi valikul (Koort 1935; Koort 1936). Euroopas propageeris seda 
suunda Uue Hariduse Ühing (New Education Fellowship, asutati 1921), 
mis pidas aastatel 1921–1938 seitse suurt rahvusvahelist kooliuuen-
duse konverentsi (Brehony 2004: 734). Siin oli võimalik silmast silma 
kohtuda Euroopa haridusuuenduse eestvedajate Ovide Decroly, Jean 
Piaget’, Peter Peterseni, Maria Montessori, Alexander Sutherland Neilli 
ja teistega. 1929. aasta suurkonverentsil Taanis osales ka Eesti kooli-
nõunike rühm, mis andis tugeva hoo siinsele kooliuuendusliikumi-
sele (Rummo 1930: 209).

Iseäranis tähelepanelikult jälgiti seminarides eksperimentaalpeda-
googika arengut, mis keskendus õpilaste arengu tundmaõppimisele 
vaatluste ja eksperimentide teel ning seadis õpetamises esile „tegevu-
sepedagoogika“ ja õpilase iseseisva töö. Eksperimentaalpedagoogika 
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põhiteosed tõlgiti ka eesti keelde (Lay 1924; Meumann 1923). See 
võimaldas nende laiema kasutuse nii õpetajate ettevalmistuses kui 
ka igapäevases koolitöös. Kuna eksperimentaalpedagoogika eeldas 
sobivat õppetehnikat, õnnestus Tartu seminari direktoril Juhan Torki 
sõita 1921. aastal Saksamaale ja tuua kaasa moodne õppevahendite 
komplekt, millega sisustati laboratoorium ning mitmed ainekabinetid 
(Tartu Õpetajate Seminar 1929: 390; Tork 1993: 27). Samasugune, küll 
kasutatud kujul, osteti mõni aeg hiljem Tallinna õpetajate seminarile 
(Mitmesugust ja kroonika 1926: 63). Nii kujunes uus põlvkond õpeta-
jaid, kes said uurimistööalase ettevalmistuse ja kandsid õpetaja-uurija 
hoiaku oma igapäevatöösse.

Kõrvuti eksperimentaalpedagoogikaga sai teiseks oluliseks hari-
dusuuenduse suunaks töökooli idee, mida esindas Müncheni ülikooli 
pedagoogikaprofessor Georg Kerschensteiner (1854–1932). Õpeta-
jate ettevalmistust mõjutasid tema ideed tööõpetusest nii iseseisva 
õppeaine kui ka õpetamise printsiibina. Kerschensteineri nagu ka 
kogu Saksa reformpedagoogika mõjusid Eesti õpetajaharidusele on 
toonitanud oma seisukohtades eelkõige õpetajate seminaride direk-
torid Juhan Tork (Tork 1932: 195–200) ja Johannes Käis (Käis 1930: 
228–237). Iseäranis Käisi jaoks tähendas töökool igasugust tegevust, 
mis eeldas liikumist ning arendas lapse keelt, meelt, kätt ja silma, olgu 
see mäng, laulmine, lugemine, arvutamine, vaatlused looduses, tööd 
aias. Võru õpetajate seminaril oli võimalus oma kooliuuenduslikku 
meelsust demonstreerida 1929. aastal rahvusvahelisel koolinäitusel 
Londonis, kus väljas oli 150 eksponaati seminaristide töödega, „mis 
oli suurim ja tähelepanuväärseim kogu näitusel“ (Võru õpetajatese-
minar 1936: 84). Samal ajal käivitus aktiivne hõimukoostöö Soomega: 
1928. aastal külastas seminari Soome koolinõunik Akseli Salokannel, 
algas aktiivne õpikute, õppematerjalide ja õpilastööde vahetus ning 
tõlkimine, õppekavasse võeti soome keel vabaainena.

Ameerika Ühendriikidest levis läbi Euroopa Eestisse Helen Park-
hursti (1887–1973) individuaalse tööviisi ehk Daltoni plaani idee. See 
oli haridusuuendus, kus püüti tõsta õppija vastutust oma õppimise 
eest. Selle lähenemise järgi võttis õpilane endale õpilepinguga kohus-
tuse täita teatud perioodi vältel kindlad õppeülesanded ning selle 
meetodi rakendajate sõnutsi muutis Daltoni plaan radikaalselt senist 
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koolipraktikat (Pedussaar 1930: 223). Rakvere õpetajate seminari ja 
hiljem ka Tartu pedagoogiumi direktor Voldemar Raam soovitas 
Daltoni plaani põhimõtted võtta kasutusse õpetajate ettevalmistuses 
(Raam, 1937: 26). Sama tehti Läänemaa seminaris, mille direktori 
Alfred Flussi õppevisiit Londonisse 1929. aastal tõi kaasa Daltoni plaani 
rakendamise seminaris üksikute õppeainete õpetamisel (Läänemaa 
Õpetajateseminar 1931: 18). Need näited tõendavad, kui vastuvõtlikud 
oldi uuendusideedele ja kuivõrd kiiresti seminarijuhid neid raken-
dama asusid.

Foto 7. Riigivanem Jaan Tõnisson ja haridusministri abi F. Mikkelsaar külas 
Tartu õpetajate seminaris kooli 100. aastapäeva puhul Tartus Laial tänaval. 
Tõnissonist vasakul seisab õpetajate seminari direktor Juhan Tork ning 
paremal õpetaja Eerik Jaanvärk. Foto: A. Lomp, 1928. EPAM F0000226-7
Photo 7. Head of State Jaan Tõnisson and Deputy Minister of Education F. 
Mikkelsaar visiting Tartu teachers’ seminar on the occasion of the 100th 
anniversary of the school in Tartu, Lai str. To the left of Tõnisson is the 
director of the teachers’ seminar Juhan Tork and to the right is the teacher 
Eerik Jaanvärk. Photo: A. Lomp, 1928.



Karmen Trasberg

22

Õpetajate seminaride harjutuskoolides lähtuti üldõpetuse ideest 
(Käis 1925; Parinbak, Brandt ja Brandt 1928). See oli algkoolides 
rakendatud suund, mille eesmärk oli vähendada õppeainete piire 
ning lähtuda mitut ainet hõlmavatest teemadest. Selle liikumisega 
tehti tutvust juba 1922. aastal, kui Leipzigi ja Berliini kooliuuen-
dajad käisid seda Eesti õpetajatele tutvustamas (Martinson 1922: 
337). Saksa mudelit peeti Eesti jaoks sobimatuks ainete kunstliku 
ühendamise ja käsitluse laialivalguvuse tõttu (Eisen 1995: 38). Küll 
aga sobis Eesti jaoks Viini koolkonna üldõpetuse kontseptsioon, kus 
õpetajal oli suurem vabadus teemade valikul. Eestis kujunes üldõpe-
tuse keskmeks kodulugu ja kuigi „ajendatud välismaistest eeskuju-
dest, sai sellest meie enda pedagoogide uurimuste ja katsetuste najal 
eluõiguse saanud meetod“ (Eisen 1995: 39). Üldõpetuse katselabori-
teks kujunesid õpetajate seminaride harjutuskoolid ning seda asusid 
koolides rakendama peamiselt seminaridest tulnud nooremad õpetajad 
(Martinson 1930: 42).

Kooliuuenduse leviku kanalid
Peamised kanalid, mida mööda uuenduspedagoogilised ideed 

Eestisse jõudsid, olid õppereisid ja stažeerimised koolidesse ja ülikoo-
lidesse ning välismaalt kaasa toodud pedagoogiline uudiskirjandus. 
Levinumad sihtkohad olid Saksamaa, Austria, Šveits ja Soome. Juba 
1920. aastal tegi 15-liikmeline õpetajate seminaride direktoritest ja 
juhtõpetajatest koosnev delegatsioon pikema õppekäigu Soome, et 
tutvuda sealsete alg- ja keskkoolide arengu, kooliarhitektuuri ning 
õpetajahariduse korraldusega (Roos 1920: 469–474). Soome kogemust 
mõtestati meie tingimuste ja võimaluste taustal ning see inspireeris 
õpetajakoolituse reformilaineid kogu kümnendi jooksul.

Kooliuuenduslike õppereiside korraldamises oli iseäranis aktiivne 
Võru õpetajate seminar. Käisi enda mitmed õppereisid välismaale 
(1926 – kasvatustöö kursused Berliinis; 1927 ja 1928 – tutvumine 
Austria ja Šveitsi koolidega; 1929 – tutvumine Londoni koolidega) 
mõjutasid oluliselt tema seisukohti seminari õppetöö korraldamisel. 
Näiteks koges Käis 1929. aastal Londoni koolides viibides indivi-
duaalse tööviisi elavat kasutamist ning tutvus silmapaistva inglise 
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reformpedagoogi A. J. Lynchiga. Samas kutsus ta Lynchi esinema 
Eesti õpetajate kasvatusteaduslikule nädalale 1930. aasta suvel (Võru 
õpetajateseminar 1936: 84).

Tartu seminari direktor Juhan Tork oli uuenduste suhtes valivam 
(Tork 1993: 126; Sirk 2001: 38), kuid õpingud Leipzigi (1921) ja Hamburgi 
(1923) ülikoolides innustasid teda sisse viima mitmeid muudatusi, 
näiteks kasutama intelligentsusteste seminaristide vastuvõtul. Tork 
läbis Saksamaal hulgaliselt akadeemilisi kursusi (arengupsühholoogia, 
antropoloogia, intelligentsusuuringud jt),4 mis tagas kursisoleku kaas-
aegste pedagoogiliste suundumustega. Ka teised Tartu õpetajate semi-
nari õppejõud olid välismaal ennast täiendanud: Saksamaal viibisid 
pikemalt geograafia ja loodusloo õpetaja J. Rumma, sealsete reform-
pedagoogika koolidega käis tutvumas eesti keele ja koduloo õpetaja 
M. Kampmann ning saksa keele ja psühholoogia õpetaja E. Jaanvärk 
(Tartu Õpetajate Seminar 1929: 382). 1927 täiendasid end Pariisis M. 
Aul ja K. Merilaid (Tork 1993: 27).

Läänemaa õpetajate seminar kasutas pärast direktor Aksel Flussi 
külaskäiku Londonisse (1929) edukalt Daltoni tööviisi algõpetuse 
metoodikates (Läänemaa Õpetajateseminar 1931: 18). Daltoni plaani 
rakendas seminari töökorralduses ka Rakvere seminari ja Tartu peda-
googiumi direktorina tegutsenud Voldemar Raam (Raam 1937: 26). 
Tallinna seminari ja pedagoogiumi direktor August Kuks oli samuti 
avatud väliskoostööle. Oma ringkäigust erinevates Euroopa õpeta-
jate seminarides on ta andnud pikema ülevaate ajakirjas Kasvatus 
avaldatud artiklites (Kuks 1929, 1930). Kuks jälgis eelkõige Saksamaa 
arenguid õpetajate ettevalmistuse korralduse osas ja püüdis saadud 
kogemust rakendada Tallinna seminari/pedagoogiumi reformimisel.

Haridusuuenduslike lähenemiste levikukanaliks kujunesid Eesti 
Õpetajate Liidu korraldatud õpetajate konverentsid ja kasvatustea-
duslikud nädalad. Tugeva tõuke kooliuuendusliikumisele andis 1930. 
aasta kasvatusteaduslik nädal ja kooliuuenduse näitus (Eisen 1995: 
51). Selles osales üle kahe tuhande Eesti õpetaja, et kuulata ettekan-
deid ning teha kaasa töötubades ja näidistundides, mida andsid nii 

4 RA, EAA.2100.5.281, l 13. Otsused ja teadaanded pedagoogika professuuri täit-
mise asjus.
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Eesti kui ka välismaa uuenduspedagoogika liidrid. Muude välisette-
kannete kõrval (O. Tacke Saksamaalt, R. Smola Austriast, A. Lynch 
Inglismaalt jt) pälvis suurt tähelepanu rajariikide Soome ja Läti kooli-
uuenduse kogemus, mida jagasid A. Salokannel ja L. Taivans (Kasva-
tusteaduslik nädal ja kooliuuenduse näitus 1930: 471). Samuti kujunes 
see õpetajate seminaride tähetunniks, kus ettekannete, praktiliste 
tundide ja näituse eksponaatide kaudu tutvustati teistele õpetajatele 
oma uuenduslikke meetodeid.

Märt Raud kirjutab oma mälestustes: „Võiks arvata, et kursusi ja 
kongresse vajati peamiselt iseseisvuse algul kui kool oli alles ümber-
korraldamise staadiumis, aga tegelikult oli see just vastuoksa – mida 
rohkem noori õppejõude seminaridest ja pedagoogiumidest peale tuli, 
seda sagedamini neid peeti ja seda suurem oli osavõtjate arv“ (Raud 
1965: 126). See näitas, et õpetajaks siirdunud seminaristid lõid uue 
koolikultuuri, mille osaks oli pidev enesetäiendamine ja töö õpikogu-
kondades. Iseäranis hoogsalt läks uute õpetamisviiside katsetamine 
lahti 1930. aastal loodud kooliuuendusrühmades, kuhu koondus üle 
400 aktiivse ja uurimishimulise õpetaja (Käis 1937: 205). Suuresti Eesti 
Õpetajate Liidu toel alanud liikumine koondas õpetajaid, kes uurisid 
oma õpetamist, vahetasid kogemusi ja avaldasid oma tegevusuurin-
gute tulemusi nii konverentsidel kui bülletäänis „Kooliuuenduslane“. 
Johannes Käisi toimetamisel avaldati siin praktilisi töökogemuslikke 
materjale ja tööjuhiste näiteid ning siit ammutasid kooliuuenduslikke 
ideid ka need õpetajad, kes õpetajate suurkogunemistele ei pääsenud. 
Igas Kasvatuse või Eesti Kooli numbris oli rubriik teiste maade kooli-
elust, samuti arutleti pedagoogiliste uuendusvoolude üle ning kaaluti 
nende rakendamise plusse ja miinuseid Eesti oludes.

Haridusuuenduse mõju õpetajakoolituse korraldusele
Algkooliõpetajate ettevalmistuse korraldust mõjutasid selle akade-
miseerumise tendentsid muus maailmas. Nii Euroopas (Saksamaal, 
Soomes jm) kui ka Ameerika Ühendriikides püüti algkooliõpetajate 
ettevalmistamisel mudeldada kõrgkoolide õppekorraldust. Kuna kesk-
kooliõpetajate ettevalmistus toimus ülikoolide juures, hakati 1920. 
aastatel otsima võimalusi ka algkooliõpetajate koolitus tuua ülikooli 
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(Jauhiainen, Kivirauma, Rinne 1998; Labaree 2007). See osutas asja-
olule, et otsiti alternatiive senistele õpetajate seminaride korraldu-
sele, laiendades õppekava ulatust ja õppeaega (Riekel 1925). Saksa-
maal Thüringenis oli kogu algkooliõpetajate ettevalmistus koondatud 
Jena ülikooli (Õpetajate ettevalmistuse ümberkorraldamine Thürin-
genis 1932: 138), sarnased arengud avaldusid Ameerika Ühendriikides, 
kus viidi õpetajakoolitus kõrgematesse, keskkooli baasil töötavatesse 
õppeasutustesse (Labaree 2007: 290–291). See innustas ka Eesti hari-
dusministeeriumi püüdlusi koondada algkooliõpetajate ettevalmistus 
Tartu ülikooli. Ministeerium tegi 1928. aastal ülikoolile ettepaneku 
avada spetsiaalne algkooliõpetajaid ettevalmistav stuudium.5 Pöör-
dumises osutatakse, et algkooliõpetajate ettevalmistuse küsimus on 
aktuaalne kõigis maades ning Eesti lahendus õpetajate seminaride 
kujul ei pruugi olla ainuvõimalik. Selle algatusega sooviti eelkõige 
parandada „algkooli õpetajate teaduslikku ettevalmistust“.6 Ministee-
rium ei välistanud jätkuarenguna võimalust kõigi seminaride koon-
dumist ülikooli juurde. Peeter Põld ütles oma vastuses selgelt, et see 
eeldab suuri lisaressursse ja peamine takistus oli harjutuskooli puudu-
mine. Küll aga pidas Põld mõeldavaks, et algkooliõpetajaid valmista-
takse ette teatud ainerühmade jaoks, nagu keeled ja ajalugu, mate-
maatika ja loodusteadused ning pedagoogiliste ainete ettevalmistus 
võiks olla sarnane keskkooli õpetajatele.7 Sellele ideele oli ülikoolis 
teisigi pooldajaid, kes toonitasid „akadeemilise haridusega jõudude 
juurdevoolu vajadust algkooliõpetajate perre“, kuid kokkuleppele 
algkooliõpetajate ettevalmistamise asjus ülikoolis siiski ei jõutud. 
Ometi näitasid läbirääkimised, et otsiti sisulisi lahendusi algkooli-
õpetajate hariduse kaasajastamiseks ning seotus lääne haridusmõt-
tega kujundas püüdeid õpetajakoolitust teaduslikumalt suunitleda.

Saksamaa eeskuju ilmnes õpetajate seminaride reformimisel peda-
googiumideks (Tallinnas 1928 ja Tartus 1932). Pedagoogiumi idee eest 
seisis iseäranis haridusminister Jaan Lattik, kes käis sarnase õppe-
asutuse tüübiga Saksamaal isiklikult tutvumas (Rajamaa 1930: 153). 

5 RA, EAA.2100.4.587, l 1. Kirjavahetus haridusministeeriumiga algkooli õpeta-
jate ülikooli juures ettevalmistuse asjus. 
6 RA, EAA.2100.4.587, l 2.
7 RA, EAA.2100.4.587, l 23.
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Preisimaal asutatud pedagoogiliste akadeemiate eluiga osutus lühi-
keses ja juba 1930. aastate alguses need suleti (Pedagoogiliste akadee-
miate koondamine Preisimaal, 1932: 283).

Püüe reformida algkooliõpetaja koolitust ilmnes näiteks ka Amee-
rika Ühendriikides, kus leiti, et seoses „praegusest tüübist täiesti 
erineva õpetajate-generatsiooni valikuga“ vajab õpetajate etteval-
mistus põhjalikku reformi (Uus õpetajate ettevalmistuse vorm Ühend-
riikides 1932: 139). Neid ideid jälgisid suure huviga Eesti kooliuuendajad 
ning mõtestasid neid lähtuvalt siinsest kontekstist ja oma võimalus-
test. Käis armastas rõhutada, et Eesti kooliuuendus ei ole kunagi 
olnud võõraste ideede pime jäljendamine, vaid „kooliuuendustööga 
on loodud omapärane eesti kool“ (Käis 1937: 206).

Kokkuvõte
Käesoleva artikli eesmärk oli kirjeldada algkooliõpetajate etteval-
mistust õpetajate seminarides 1919–1940 haridusuuenduse kontekstis. 
Seminaridele keskenduti põhjusel, et uudsed suunad realiseerusid 
just algkoolides ja algkooli õpetajaid ettevalmistavates seminarides. 
Seevastu kui ülikooli juures toimuv keskkooliõpetajate koolitus jäi 
konservatiivsemaks ja ei läinud uuenduspedagoogikaga nii hoog-
salt kaasa.

Antud ülevaateartikliga on võetud kokku varasem teadmine 
1919–1940 toimunud arengutest õpetajakoolituses. Allikatena on 
kasutatud arhiivisäilikuid, pedagoogilist perioodikat, seadusi ja 
mälestuskogumikke. Kuna kooliuuendust propageerivat suunda 
kandis eriti tugevalt Eesti Õpetajate Liidu ajakiri Kasvatus, on seal 
ilmunud artiklitel antud teema avamisel oluline allikaväärtus. Hili-
sema perioodi käsitlustest on toetutud peamiselt Eiseni, Andreseni 
ja Sirki uurimustele.

Artiklis otsiti vastuseid küsimustele, millistest põhimõtetest lähtuti 
õpetajate ettevalmistamisel esimese omariikluse ajal ning mis tagas 
seminaride avatuse haridusuuendusele. Koolikeskkonna kasva-
tuslik roll, teooria ja praktika sidusus on ainult mõned seminaride 
keskmes olnud väärtused. Selle kõrval suheldi aktiivselt välismaaga 
ja õpiti sealsest kogemusest. 1920. aastate haridusuuenduse kesksed 
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märksõnad nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides: lapsekeskus, 
huvi, vabadus, aktiivsus, elulähedus. Need said läbivaks õpetajate 
ettevalmistamisel ka Eesti õpetajate seminarides.

Esimese omariikluse perioodil andsid viis õpetajate seminari ja 
Saaremaa pedagoogikaklass kokku üle 2000 lõpetaja. Tänu ajako-
hasele ettevalmistusele, praktikale harjutuskoolis ja seminaridest 
kaasasaadud kogukonnakultuurile, kasvasid seminaristidest uuen-
dusmeelsed õpetajad. Lõpetanud võtsid oma õpetamispraktikasse 
kaasa uued õppemeetodid, olles ise eeskujuks kooliaedade rajamisel 
ning kogukonna liitmisel seltside, muusikaringide ja muu huvite-
gevuse kaudu. Seminaride lõpetanutest kasvas põlvkond õpetajaid, 
kes kandsid julged uuenduspedagoogika suunad, nagu üldõpetus, 
töökool, individuaalne tööviis, õpilaste omavalitsus, eksperimentaal-
pedagoogika jt koolipraktikasse. 1930. aastatel sai oluliseks ka oma 
õpetamise uurimine – õpetajad katsetasid uusi õpetamisviise ning 
jagasid oma tegevusuuringute tulemusi üle Eesti tegutsenud kooli-
uuendusrühmades.

Kooliuuendusideede rakendamisel tõusis eriti silmapaistavalt esile 
Võru seminar ja selle direktor Johannes Käis, kes uuendusideid prak-
tiliselt katsetades ja teoreetiliselt põhjendades viis need käsiraamatute 
ja tööjuhendite kaudu õpetajani. Kujunes välja Eesti olusid arvestav 
kooliuuenduskoolkond, mis leidis tunnustamist ka väljaspool Eesti 
piire, eriti Soomes. Tartu õpetajate seminari direktor Juhan Tork 
sai Saksamaalt innustust intelligentsustestide kasutamisel semina-
ristide vastuvõtul. Läänemaa ja Rakvere õpetajate seminarid kasu-
tasid edukalt Daltoni tööviisi algõpetuse metoodikates, mida kohan-
dati Londonis nähtu tulemusel. Tallinna seminari ja pedagoogiumi 
direktor August Kuks jälgis eelkõige Saksamaa arenguid õpetajate 
ettevalmistuse korralduse osas ja püüdis saadud kogemust rakendada 
Tallinna seminari/pedagoogiumi reformimisel.

Kuigi seminaride töökorralduses oli teatud erisusi, oli neil kindel 
ühisosa, kuhu kuulus koolikeskkonna kasvatusliku rolli väärtusta-
mine, teooria ja praktika sidusus ning õppijate range selektsioon. 
Peamised kanalid, mida mööda uuenduspedagoogilised ideed semi-
naridesse jõudsid, olid välislähetused ja õppereisid, samuti sealt kaasa 
toodud pedagoogiline uudiskirjandus. Õppelähetuste sihtkohaks said 
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uuenduspedagoogika keskused Saksamaal, Austrias ja Šveitsis, samuti 
tutvuti rajariikide (Soome, Läti) õpetajaharidusega.

Põhjuseid, miks kooliuuendusideed algkooliõpetajate hulgas levisid, 
oli vähemalt kaks. Esiteks said tulevased õpetajad juba seminarides 
ajakohase ettevalmistuse, kus demonstreeriti ja mudeldati selliseid 
õppimis- ja õpetamisviise, mida noor õpetaja sai hiljem oma töös 
kasutada. Seminaridega ühe katuse all olevad harjutuskoolid andsid 
noorele õpetajale võimaluse igapäevasteks vaatlus- ja harjutustundi-
deks. Nende kahe keskkonna – seminari ja harjutuskooli – loomulik 
seotus võimaldas tulevastel õpetajatel valmistuda ka muudeks lisa-
ülesanneteks, mida kooliuuendusvaimsus eeldas, olgu see muusika- 
ja näiteringide juhendamine või kooliaedade rajamine. Teiseks tekkis 
seminaride baasil kogukondlik õppimiskultuur. Massiline huvi ja 
osalus õpetajate konverentsidel, kasvatusteaduslikel nädalatel ja erine-
vatel koolitustel andis võimaluse uusi õpetamisviise eksperimentee-
rida, nende tulemuste üle arutleda ja neid levitada.
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Estonian teachers' seminars 1919–1940 
in the context of new education

Summary
The aim of this article is to study the organization of primary school 
teachers’ preparation in Estonian teachers’ seminars and to reflect on 
the influence of the new movement in education during the years of 
1919–1940 seminars. It was common that new education ideas were 
usually realized in primary schools and seminars preparing primary 
school teachers, whereas the training of secondary school teachers 
at the university remained more conservative and did not go as far 
with innovations in pedagogy.

This article summarizes the developments in teacher training during 
the interwar period. Archival materials, pedagogical journals, collec-
tions of laws and statistics were used as sources. The periodicals of 
the Estonian Teachers’ Union were a particularly valuable source of 
informatioin because they were the main channels of promoting ideas 
of new education. From later studies, I mainly used monographs and 
articles of F. Eisen, L. Andresen and V. Sirk.

The answers are sought to the following questions: Which principles 
were the teachers’ seminars operating on? And what led to openness 
towards innovation? The inspiring and educational role of the school 
environment, the coherence of theory and practice were just some 
of the core values of the seminars. In addition, active communica-
tion with other countries and learning from their experience brought 
modern ideas of Western reform pedagogy and progressive education 
to Estonian schools. The central keywords of the reform pedagogy 
of the 1920s both in Europe and in the US ˗ child centredness, inte-
rest, freedom, and activity – acquired meaning in the development 
of Estonian educational thought.

During the period of 1919–1940, more than two thousand primary 
school teachers graduated from five teachers’ seminars in Estonia (in 
Tartu, Rakvere, Tallinn, Võru and Läänemaa) and from pedagogy 
class at Saaremaa Gymnasium.
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Given the up-to-date preparation, the internships in the practice 
school and the community culture in the seminars, the graduates 
grew into innovative teachers. The graduates introduced new teac-
hing and learning methods, established school gardens and inspired 
local communities through leading theatre, music and other hobby 
groups. A generation of teachers started to implement new education 
practices, such as work-based learning pedagogy, students’ individual 
work and students’ self-government and experimental pedagogy. In 
1930s, some first elements of action research emerged – teachers expe-
rimented with new teaching methods, reflected and shared the results 
in teacher communities and networks operating all over Estonia.

Field and study trips to Western Europe, as well as pedagogical lite-
rature brought from there were the main channels through which the 
innovation ideas reached the seminars. The common destinations of 
these study visits were the centers of reform pedagogy in Germany, 
Austria and Switzerland, as well as teacher education institutions in 
the neighboring countries (Finland, Latvia). The development of expe-
rimental pedagogy in Germany was monitored particularly closely, 
which focused on learning through observations and experiments, and 
highlighting „action pedagogy“ and student independent work. The 
main works of experimental pedagogy were translated into Estonian.

A great example in the implementation of school innovation ideas 
was Võru Teachers’ Seminar and its director Johannes Käis. He expe-
rimented with ideas of reform pedagogy and published many text-
books, methodological and didactical manuals for teachers and work 
instructions for students. Based on his initiative, a school renewal 
network was formed, which was also recognized outside Estonia, 
especially in Finland.

Juhan Tork, director of the Tartu Teachers’ Seminar, received inspi-
ration from Germany for using intelligence tests in student admission. 
As experimental pedagogy also required teaching equipment, Juhan 
Tork travelled to Germany in 1921 and brought a modern set of teac-
hing aids in order to equip the corresponding laboratory. The Teacher 
Seminars in Läänemaa and Rakvere successfully implemented Dalton 
Plan. Director of the Tallinn Teacher Seminar August Kuks primarily 
monitored the developments in Germany regarding the organization 
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of teacher training and tried to apply the experience gained in refor-
ming the Tallinn Teachers Seminar into Pedagoogium.

Although there were some differences in the organization of the 
seminars, they had a certain common denominator, which included 
valuing the educational role of the school environment, coherence of 
theory and practice, and strict selection of students.

There were two main reasons why the ideas of new education move-
ment spread among primary school teachers in Estonia. First, the pros-
pective teachers in the seminars received up-to-date training, where 
new ways of learning and teaching were modeled. Practice schools 
– under the same roof with the seminars – gave young teachers the 
opportunity for daily observation and practice in a real classroom. 
The connection between these two environments – the seminar and 
the practice school – also allowed future teachers to prepare for other 
tasks required by the spirit of school innovation, for example, teaching 
music, conducting choirs or setting up school gardens. The graduates 
of the seminars introduced new teaching methods into their teaching 
practice and inspired the local community by establishing music/
theatre hobby groups, school gardens and other activities.

Second, on the basis of these seminars, a community learning 
culture emerged, which led teachers to continue improving their skills. 
Extensive participation in teachers’ conferences, educational weeks 
and various trainings provided an opportunity to experiment with 
new ways of teaching, leading to discussions and dissemination of 
results. Thanks to strong community learning culture and incorpo-
ration of modern teaching methods, the seminar graduates grew into 
professional teachers who remained in a dialogue with the educational 
innovation taking place internationally.

Keywords: teacher seminars, primary school teachers, teacher trai-
ning, new education


