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Peale kogu vabariigi keskkoolilõpetajaile omaste uixisjoon

te on vabariigil iga piirkonna, eealhul; ~s arni li. na Sl. - 

nale omased ml tas sugused spetsiifilised tunnused*  Viimaste tund*  

mine võimaldab hinnata senitehtu edukust õpilaskonna j plektce- 

rimlue, oppe-kasvatuatõo Jne*  alal ning kt . jamalt a< 

konkreetseid Iritusi, i ida näeb ette koolirefor21 iLbiv^.j. . c*  

Käesoleva ülevaate allikaki on 1383*  a*  keskkoolil' ,

ülevabariigiline uuring, mille materjalidega võrdleme ärnu lin

na keskkoolilõpetajate sama metoodika alusel toimunud uurin u 

tule;asi*  Aruandes esitage mitte kolk erinev uued ulcvabarli - V
Uste ja furni anc ete vahel, vaid nee , la on tl .ti.t*.  

e
olulised ning võimaldavad teha sisulisi Järeldusi*

Vahekord koali/ia väljendub mitme sugu utes objektiivse tee 

tunnustee ja hinnar^t.. Koi cpealt käsitleme 

2 Ljc .... «..,.*  ' peedi * laajad ei ole loom. vaga

detailselt võrreldavad, eriti kui aluaaks on 3 llaste ei; 1. i - 

rmd oma hinnete kohta*  3aauti ei sa- hinnete võrdle .. g i li 

otsustada kooli tegevuse edukuse ole. diisli ваао õppeedukuse 
võrdlusest teha :usi Ipilaskenlingendi uluisest öiunatuseste 

... kaalul о kogu vabariigi opllae

parnulastc hinnanguid «aa võimetele võrreldes xaaslaetc j.nudc .. • 

labells 1*1  on esitatud andmed ‘ hinasM jaotusest
3-klassiliee kooli lõpula ja keskkooli lõletülieelfi er inenud 
aastal*  Võrdluses vabariigi õpilaskonna nultujate u _,uisuau Л..- 

gopsall aa varnu koolilõpetajate hinnete suerem 

rohkem oti nii vaga haid kui kõige madalama edukusega õpilasi 

(eri^l viimaseid)} ilinnete keskmised on seejuures koju vaburii . 
ui dele lähe asedi g*  ilasel lõpetu dLrxl ,1 Ja ick ^kjoli . - 

v ilmse l , •
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<&Ш_Ы
Pärnu Ja leoga vabariigi keskkoolilõpetajate õppeedukuse

VOrdlUG (^)e

—------- ----  ——
Hinne kuni 3,51- 4ec1* 4,51- 5,0

3,5 4,00 4,50 4,90

>• klassi Ippul / •

Põrnu 14 26 ’ 37 17 6 ,

Vabar*  taval* . s 44 35 11 2

suva lx . 3 18 40 : 32 а

suva I 1 21 53 23 2
s xxssessss л sasisse. ” sa --=;35сз=35=с8я;.'Л=-Еадс5кза22Ясзззгяо5есз55

10*  .lac i lojal

Varnu 20 27

I

36 14 ’ 2
Vabor*  taval. 16 43 31 r а 1

suva IX 7 23 44 23 4
Lisava I 6 31 44 1? 2

♦xabclis võrrelda;:se õpilaste hinnangute alusel Pärnu 3 i- 
laote keskmisi vabariigi naita.] г t ega t õldhariduüküuli 
tavaline klass*  suvaklssu alates I klaosiat ja alates 
1(11) klassist (keskmiste usaldatavuse havides ei ole

. Varnu õpilaste hinnanguid toodud kolme klasLit*?.bi  1;аи,а)*  
x ,

süvaklassides alat s IX klassilt» Kooli algusest su 
õppijate hinded o9 eelmistest mõnevõrra madalmaad*  tavaliuos 

ilasele õppijail veel madalamad*

Käsitlus andis ka andmeid õpilaste eneaehinnanguet oma või

me tele i kas oma oi toi takse eakaaslas
te omadest .lõrgcmuks või madalamaks*  arusaadavalt ci saa toiti _ * .
andmeid ©annetada võimete objektiivsel alusel mõõtmise t iii iil- 

tcL Võib aga eel iada*  et seesug une eneae tL.nong lubao *a»  л 
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õpilaste ambitsioone ja subjektiivset valmisolekut teatud tege

vusteks#
Uuring haaras 11 ori liiki võimeid# iraegustelc keekkouLi- 

.tele võib lugec ,

peetakse oma võimeid kaaslaste omadest suuremateks# nii arvuo 

ka meie uuringu andmeil enam kui pool uuri - uist*  et või ed on 
* 
ale leskaisei 

faasilises tõõs - 63?

humanitaaraladel - 62%

suhtlemises * 5% 

vaimses tõõs * 53% 

«за aja planeerimises * 51% 

. Ligika idu poolte varnu õpilaste arvates on neil 

keskmise järgmistel aladelt 

tahte omadustes * 49% i ■

muueikas * 49 ?

orgunioeerimistGgevuDes - 47%

Kolge võhezn on oma võimeid kaaslaste omadest kõrgemaks 

pidajaid järgmisel kolmel alalt 

kunstis * 41% 

reaalainetes - 37% 

tehnikas * 33%»

niisiis on enesehinnang oma võimetele kullaltki kerge huma

nitaarse tegevuse ning töövõime*  samuti tahteomaduste oaaSeV. oa*  

riigi üldandmetega võrreldes on erinevus mitte n ivord üldises 
kõrges one Gidnaanguse kuivõrd selleh$ et ka kõige ir... hl. aa ene

sehinnangu saanud võimed on pärnulastel hinnatud hõrgemalt kui 

vabox*ligi  õpilaskonna poolt kcakmieelt (see, et reaalaineis ja 

tehnikas arvatakse võimed madalaimad olevat*  on üldine tendents/♦



Toodust saab teha koi üldisemat Järeldust» toiteks on il * 

ne rarnu keskkoolilõpetajate kõrge encsehinr.angeUurlngu an xd 

ei v Lauldu otsustada selle hinnangu objektiivne aluse ale, kuid 

hinnetes (õpilaste endi poolt margituna) sellist vahet cl aval*  

due Tuleks kaaluda, kas pole sildel vajalik enese võimete j 

suutlikkuse realistlikuma hinuamlue oskuse valjakuj undamine »ä>ee 

volks olla stiimul õppimises üldhariduskoolis, samuti abiks edu*  

■cise elutee plaanide kujundamisele

leisetis tuleb enesehinnangu puudujäägiks lugeda arvamust, 

ot õpilased omavad kõrgelt arenenud tahte-, org anisc erimis*  J ts» 

osadusie Alla keskmise on õpilaste ene. .J a L.

kümnenda keskkoolilõpetaja organiseerimisvõimed Ja 5, tahteoeu*  

dusode koolielu praktika peaks näitama, et Just nonde omaduste 

väljakujunemine pole paljudel õpilastel küllaldasel tasemel» 

Tahte ja encsemobilioateiooni kujundamine peaks olema õpilaste 

isiksuse arendamise tahtis ülesanne, mille täitmine eeldab ka 

suutlikkust endal vastavate osaduste olemasolu hinnatu»

Kolmandaks, enesehinnang peegeldab seda, mil maaral tooli*  

elus on pööratud/1 au eri valdkondades tegutsemisele»3pi*  

las^e madal enesehinnang võimetele tehnikas ning reaalainetes 

peaks peegeldama suhtumist vaatavatesse ai de ute Ja nende kohta 

kooli pjolt organiseeritavas tegevuses, eriti kui neie hinnun*  
l_uid kõrvutada k^rge enesehinnanguga võimetele humanitaaraladele 

Tegemist on ilmselt ebasoovitava disproportsioonigu (PutäU Õpi*  

lastel avaldub see vabariigi keskmisest mõnevõrra tugevamini>, 
rais ei soodusta ci õpilase tervikliklcu arcnj. ut ega ettev .1 ris

tust kooli järg, eks tegevuseks, kus paljudel tuleb tegemist nai*  ■ 
tekš tehnikaga»

õpilase ja kooli vahekorra tahtis tunnus on lemmikainete 

jlcшво1и» P8rnu koolilõpetajatest on kola vÕi en «m li ilkainct 

ig Jl viiendal, kaks 40/.*1,  uks leoLdkulne viiendikul ning lem*



mikaine puudub uld.ce igal kaheksandal õpilasel# Jellinc olukoru 

vastab vab riigi keskmistele näitajatele# Aineil, mille õppi 

vai .istuks erilisi raskusi, ci ole umbes 40^-1 küsitletuist# *J , 

erilisi raskusi tekitav aine on veerandil õpilastest, ülejäänu

tel - igal kolmandal * on selliseid aineid kaks või rohkem# :cu.*  

kl näitajad ei erine vabariigi keskmistest# Käsitluse andmed ei 

anna alust ahe või teise aine raskuse hindasiaeks# 0 .akord, cua 

õppimine raskusi ei valuletaks, oleks samuti cuunoroaalne. Jil^.l 

võib urvata, et nii saare hulga erilisi r icku: omavate 3 U 

esinemine viitab teatud kohanematusele õppimisega, oie või j - 

korda olla õpihuvi ja aktiivsuse languse allikaks# ...

sellisel kujul laiem kui vaid tarnu õpilaste oma#

Kooliga seotust iseloomustab op. imise kõrval osavõtt klassi

välisest eggevuseet. Selle näitajaks on käecolevac uuringus osa

lemine ringide ning; huvialaalubide tõ3e.

Jooniselt 1#1 nähtub, et nii Iirnu linna kui kogu v юаг. i. L 

õpilaste haaratus enamuse ringide ja huvialaklubide tegevuste on 

vaga napp. r.oige vähem võravad õpilased neid endilt saadad and

mete alasel osa tennika-aluscst klassivälisest tegevaeest# ^ea

aegu sama napp on osalemine fauslka-matemaatlka kallakuga rin i- 

dc toos# ase tulemus seondub eespool esitatud tulemustega mada

la enesehinnangu kohta võimetega nimetatud ai del# liu näht л...з*  

ti kõnelda ulatuslikuaaot suhturnistuubist, r.io on võija к ijunenai 

nii о ilaste hinnanguis kui kooli poolses tegevuses õpilaste huvi- 
alat6S®vuse о anaalsel#

иодеvõrra laialdasem on õpilaste osavõtt hu иш taarale,euno— 

ti- Ja loodusteaduslike ringide tõõst# liia on n 

te veidi enamat hauratuot# Ometi on vaid umbes aolman 

to seotus nimetatud suundades klassivälise tegevusega (osa õpil i
si oealob või on osalenud pealegi mitme ringi ja klubi tegev laes)



Tehnikaring vol 
klubi

T 1»
 |d » jm
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KCCniO*,  COOÖPOClfiO*  
voi looduotooductc 
t^e ring

„--------Ä.-------H-S-.

-------------«------------ ^Z p

FüUõlka*  vol neto*
DdCtitePln^

« - L
1____l3___ .,

Ajaloo-, koele*  või 
kirjandusring

4S 81----------------- 1 w , 1 j

V—-----------—1—   1

rClStotirinC
24 51-------- SJ,——e——1

« 6

Spordi bool
V\ 49

Д8 _ ____ 45 _1------—•• 1... 1

-
т - piima

•■ев.
praegu

Joor.lc 1,1. xeoktooliSpllQate osovõtt ringide 
ja klobidc tööst ( •)
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tunnuseks, et kool seob klassivälise tegevusega siiski vähe- -.st 

õpilcstcste Vaid spordikooli palmi sa. b kõnelda õpilaste vähegi 

laier. • seega ei täida klSt '

määral õpilaste tegevuse suunamist ja sotsiaalse kontrolli ulei- 

andeide baina kehtib klassivälise huviala tegevuse kui kutsesuunit- 

idl kohta*  *ueie  uuringud on kinnit -

huvialaringides on kutsevalikul suur osa*  Olukorras, us 5.1 иЛ. 

haaratakse neisse ringidesse vähe, saab huvialutegevuse selle 

funktsiooni täitmisest Samuti kõnelda vaiu vähese osa õpilaste 

suhtes,

käesoleva aruande eesmärk ci ole keskkoolilõpetajate ikis*  

kondliku aktiivsuse analüüs# Andred rärna *.  il... ülasest

■ kinnituvad, et nende hõivatus ühiskondlike ulesam .

tuvi selle tegevuse vastu on mitte kõrgem kui ülevabariigiline 

keskmike, mõnes osas aga võib olla mõnevõrra madalamgi, Iil keh

tivad uh.Ukonnat33 suhtes saa .d järeldused, mis huv-JL tegev isv 

Kohta*  .eel m tiin oi lint arvestas.1., et for; n: i/k.v Л;
j-skonnatõõga (ajutiste .... Ilse ülesande

täit tine klao 1 tasandil) ei oma - olukorras, .:us peaaegu koi : 

õpilased к uluvad komsomoli ju on haaratud poliitiliste <assl- 

Õritustega - sagbli olulist mõju õpilase poliltiil e palge või * - 
aktiivsuse kajani '.loele

hinnangud koolile ja õppimisele iseloo lustavad õpilaste 

vahekorda kooliga subjektiivsest, hinnangulisest hüljestebellis» 

te hinnangutena võib käsitleda kõigepealt jpvamasi selle kesk

hariduse saamise vormi kohta, mille kaudu nad keskkooli lõpeta- 

e Pouriigilinc. uring võimaldas teha kindlaks 
üldhariduskoolile antava hinnangu spetsiltika*  .malbus näita , 

et iga Keskhariduse vormi puhul, dcxninocrivad erinevad lähte

kohad selle eeliste hindamisele üldh xlduskeskkooll puhul 13 

3 tetakse esile edaspidiseks eluks avaramate väljavaadete kujune-
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mist, islksuce arengut; Ja paremat haridaot*  mmad mot^ ia on 

esikohtele! ka .Pärnu *1.1  .:.u akoolide lõpetaja-l»

erinevus vabariigi alunaitajatcga seisneb selles, et nende 

motiivide ea liine tühtaus on Pärnu noortel vähem rõhutatud! need 

asjaolud aga, mida õpilaskond tervikuna seob enne.*  ike teiate 

koolitüüpidega (näiteks oaurem iseseisvas õppimise ajl, õppe

töö vaiksem pinge), on larnu õpilastelt saanud kargega hinnan

gu, kui kogu vabariigi üldhariduskoolide lopetajailt*  helliat 

tendentsi võib coialgselt tõlgendada kui õpilaste vähemat pealuil— 

liat • ; e, et üldharidus

kool tahendab õpilastele ennekõike kvaliteetsemat aldist hari

dust, mis loob ero.ektiive hariduse edasiseks tulen aasis eas*  ^ec 

hinnang nSib peegeldavat avalikus arvamuses laiemalt levina! saa*  

tuiicit, nis ei soodusta koolireformiga et e nülitud teisme 

hariduse vormide laiendamist*  Jamal ajal п*11зо  5 Uute €...„*  

hoiakute taiseni analüüs, et oa oltaas võrdlemisi sügav vas.._u 

hariduse, enesearendamise Jne» suhtes soodsa *1  .ise hoiaku r. lil 

suutlikkuoG vahel end selle hoiaku realiseerimiseks igapäevaselt 
AA AA \ Аt^olo panna*  Kasvatustöö juoies on problee seega ilt ;c ^IlIl lc 

hoiakute maatmiaee, vaid konkreetse, plaanL.jbidla tegev а o ,l 

võib siiski kujuneda ka üldkeskkooli õpilaste orlcntcerimlne 

praktilise tooga seotud tootcusoppelo*  Vii me ilmselt ei : au 

praegu levinud arusaamadosae selle harlduavormi eelistest*

Aineline olunord iseloomustab õpilaskonda kahest seisuko

hast*  hsitekp naitab see hear. jtet, võimalusi omada teatad 

eeemeid jne*  l?e.*  idub siin noorte Ja nende vanemate
hoiakute ja huvide suimatuo*

uurimuses saarilt! õpilaste oi nungute alusel nende yrin.g/ 
perekonna majaaduaiik olukord ning õpilaste endi aineil od või- 



maiused# Loid:uv3ttca selgus, ot Pärnu x-okkoolilj^v; te naj u- 

duslik olukord on raoBOVorra parem, kui vabarl gi õpilastel .ci .:- 

niuelti rohkem on võimalusi muretsete endile iiitaesugu uid cjc- 

neid, rõivaid, auuren on tosfcuraha#

iabells 1#2 on toodud andaod mitDesugi.ste LlnnaiiuenL üc 

taraeeuecicte olemasolu kohta kogu vabariigi ning i;arnu koali- 

lõpetajal! endil ja nende vanematel# kohu on, et pärnulastele 

on enanus loetletud esemeid kattoeuädavc. d olnud, nence aine

line olukord on keskmisest puren# üsalt эп нее ilouolt sitse 

Pärnu õpilaskonna spetsiifika, vaid iseloomustab üldse linnu- 

noori (naite roiikea uianduakou^rutiive ja öuviluid)# м!1п 

torkab aga tendents, et uldioo rikkuma e >emulise keskkonna 

tuuotul on raru õpilaste kodudes santcliuclt rohkem dtmeld 

pauoiivsema ajaveetmisega seonduvaid asju (teler, mugnetaiani 

ning vähem mõnd liiki arenenuma, aktiiv..ena vaba ala tc xv .ao

ga seonduvaid ai ju (spor ivahondld, fototorued, kunstiteosed)♦ 

Võib Järeldada, et üU4rc.iad aineil ed vSimluaoa ei too ui tl 

Iseaoeseut kaasu arenenuma esemelise keuideonnu kajaueial0t,vaid 

võib olla sootud ka paseiiv. e ajuvoctrd.sc suvcncniiaeju.

^elle .orval näitavad andmed selgelt, ot kolge eluuentaa - 

sa .id võimalused лай õppeülesannete tui töiseks on õpilastel val

davalt olemas*  Oma töölaud ning ist^i jou tuba (1 ullkult :з- 

gatuna ha õpilastest õdedo*vendadega^  on ootus .areaal-

Igal õpilastele Auto, suvila või alandaskoopetetiivi oleaue- 
olu lubab prognoosida olukorda, k#6 aineil osal õpilastel v 11b 
kujuneda problee dks osuvõtw ühisüritustest õp, etõovalisal a^al 

(näiteks suve veenmine 13.-s) seetõttu, et vanenad soov/.kuil 
vaba aega viitu koos lastega ja on oleaas ka perekontta *L*ist  
ajaveetzaist tagav aineline boaa*



Wr1

.3ncdc pikaajalise tarbimise eueacte uleimioolu (£>)

Vaberiii: ,amu

erckoniiol on •••

uue rnoubol (komplekt) 6d 72

rearsutukogu (ole 200 teose) 66 74

".. . G6 66

aut i - 48 54

kunstiteoseid 44 40

värviteler 32 52

öuvils, aiMdaskuoperatllv 26 J <

Ln.l-1 on •

oom töölaud 92 92
Otna tuba 63 6a

spordivahcndeid 72 70

magnetofon . 70 82
fototorbed 51 48
raoni auunilmrii^t 44
arvuti 42 56
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Suhted perekonnas эп olus, Hillele saab tugineda ^ooli ]a 

Kodu koost" • \ iie (vaas ate) süht indavad

aed tervikuna headeksa va ч head väi pigem head kui halvad on 

need suhted tKHi&s arvates kogu vabariigi üldhariduskoolile 

lõpetajalt*  Varnu Õpilaste *üh  ... .

riioillue kosimise a: vanenate suhteid perekonnas halvaks t ieo- 

Jäid on pämulaste seas voodi vähemgi kui :ogu vabur^ io*

Vanemate autoteid lastega on u risuses vaadeldud pere konna 

poolse sotsiaalse kontrolli seisakohalt*  lahel а 1*3  too id 

andmeiut nähtub, et aunel kolmandikul 13petaJList on uinud o- 

duo Itonkr ctaed töökohustused * veidi rohkem kui vabani, gie 

KeLkmisclte 3c,.-le Varnu õpilastest on Kodus aiuagi õpetatud - 

vabariigi uldnuitajatc a võrreldes nukuke roliken (1 õrnus on 

vähem neid Õpilasi, kellele .u>duo pul< üldse nid 1 3: et,.n J*  

bagedame kariotüEiinc on ..õrnu õpilastele enam ^a.nc kui vaba

riigi õpilastelt tervikuna*  Vaba aegu veeoavad uj-u un 11 v:.a 

matega poo õrnu õpilastest * see on veini väära ki 

vabariigil laelt*  Pidevad ^onfliktid vanemalt a on 3 il . te endi 

hinnangu järgi pämulaotele sahtlil toit cna_ anused*

L;eie arvateo on noc- i Hinnangud iseloomulikud li isa >il o*  

te vahekordadele oma vanemategux vone^te puudad lapoi ei: . - 
päradelt arondadu, teiselt poolt aga sagedasemad koniiiktü.*  

wellint suhete iseluom on lks tegureid, £ais tekitab ко liit 

raskusi imevatuatpõs ning ei soodusta (v' .

pul Л) kooli ja koda ühistegevust, kuna õpilaste vahetu unt- t 

vanematega ning sedakudu koda кап troll 5 kilast ale on nõrgem*  

kirjeldatud olukord on pr tegusves tingimautes objektiivne nin 

tahendab seda, et koolil tuleb mõjuga k-^penL-ecrlau kodu, 
poolse kontrolli norgencalct*  See п*ШЛ  ole vut helene кап!- 

mus nool, ja kodu vuhekorras - olallocm, « ui i:o<ki osa vähene
mine õpilastele tcadniiste ja oskuste andiiiacl*
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tabel 1.,
Keskkoolilõpetajate liizu^ngud luste ja vanemate oaimtelo 

perekonnas (,;)♦

Oli nii Ei

i •

uinud nii

Vabur* *Pe* Vaxir,

Uul olid kodud konkreetsed too*  
kohustused

u7 >3-67 33 33-3/

Inale paati kudus ühte v3i teist 
asja õpetada

Jd 34*13 12 7-16

kodus karistati riiud tihti 26 15-ao /4 30*85

Vaba aega veetaime uagedauti 
koos vanematega

48 51-jO 52 40-4 J

Siul olid pii evad konfliktid 
vanema tege

15 11-13 34 и?-uj

*iJe * Pärnu keskkooliljpo tajud
Vabar< * vabariigi üldharidust ta-

lopotajc tc hinnangule kõikumist)»

Kaa iGClt kinnitavad toodud andmed seega köjlirefirii , *ai- 

dokamcntides esile tõstetud pohimotat: vajadust seade, kool kook-

• Ли..;: • a. va j ai ii n sotsi

aalpedagoog ilis cd kompleksid ja teised vormid, iilile Laadu antud 

põhimõtet konkreetselt realiocc-it kae ni»x tuge-t .oc и >t,.i Lx 

kontroll õpilaste tegevuse 31ue

V*?lrtujliL^a^ slüt kai õpilast vaimsuse ko^aponcrtldcsü 

vaatleme eiineaim.. neid, mis vahetult seonduvad õppimisega»

Joonisel 1,2 on antud Kokkuv*tc oga vabariigi г urnu 

õpilaste (arvamustest oppotõo ja koolielu mitmete .*1. с: c .olit. 

idocmt f et pärn iluste liianaa ud erinevad suure osa arvamuste *u—
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60

Kcoloonini täidan 
ühetaolisi (Hea*  
andeid

100%

Eeati
Pärnu

Jooniо 1e2« Arvmuaod oppetöoot, koolist (%)
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bul*  Tervikuna klrnltab õpilaste urvacmsta suunatus, et C jü j- 

iLonna kullaltki suur osa on harjunud sohi toa oppteiase kui auv 

jaktiivselt rdltte vaga olulisse, s *rt  plagu i,ust Mtte nõud

vasse tegevusse*  Selline tendents on joonise andmetel t evaa 

Pärna * 1lastel, kelle seas on rohkem oppitilt t euaululiacka 

pidajaid ning ennast hea hinde saamiseks tSuiselt pingutujaid*

rahuldust ja tunnustust, oa aga vabariigi keokrJ. к^ л võrreldes 

väsitav on v3rnu kc. kkoolllSpetajete seas enan ne^u,

kes viibivad koolis meelsasti*

... , : . ■••on lii. * ü ... v ... oeid

järeldusi koolielu ulznlkute külgede kohta*  baraki ci ole nende 

alasel volnalik täpselt öelda, nii шЗЛге! on Parm õpiluote 

hinnangud orased в lorerate linnade Õpilaskonnale Ja Al i лГ'.га! 

•*  _> a nu koolielu eripära esi

aolt laata vDib esile tuua tõolaed probleeniid * o: il icte к 11*  

lalt suurele osale onaso vabane h :vl nid: soovi rakaiiaaalae 
f

pingega õppida nln^ olukorra*  kus opplaiue oi ole rabul^la ja 

tunnustuse allikas*  illised im . oi .k i sellise olui:O2.... * u- 

aed*  kõnelevad uut d hinnangud ebasoovitavatest tendentsidest 

õpilaste subjektiivses oeoses koo^i ja õpptatooga*

Õpile, зte seas levinud Spimotivat iooni Iujxjv id hinne ta 

tabeli 1 • L andmed*  Hakkamata uikalalt апа кГоаЛов too u.*  i.o Ai*  

vide sisu eraldi, rSrgloc*  et ?araa 3pil te hlaisangute erJac- 

vaa vabariigi kolgi piirkondade õpiluotc hinnang itest on tõl

gendatav vordl raiel ahe surn õliselt i laena õpilastele on joane 

hariduse uldhumonis .llka лза suurem rõhutum ilne*  Viimane val/cn- 

dub korjee^tey hduman^;aues 3ppiaosclc kui ene jc voto te are i- 

daeisclee isiksuse arendamisele, või ü. ,oe loucdLaele elada 

ho-ilud inimeste souo*
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iabal 1#ч

Õpitakse selleks, ct •••
' i '

Täpselt nii

vabariik varnu

Omandada eriala 57 53
kasutada oma võimeid 50 50

saada hea-s spetsialiütlks 49 49
arendada oma võimeid 46 49

mõista elu Ja ma»ilsu 44 41

arendada oma isiksust ‘ 40 46

tuua kasu ühiskonnale 37 , 35
elada haritud inimeste seas 24 23

t?uida paremini opitavaid aineid . 20 29

aarlüuae väärtustamine»

Selline tendents ei ole iseenesest tuuritav, seda enam ct 

?urnu õpilased loevad keetmisest olulisemaks veel 3 itavute aine*  

te tundmist» kui aga saadud tulemast inter ,rcteerida uõnevorra 

laiemal taustal, tuleb ilmsiks tähelepanu vajavaid гзЫссхе»

on näidanud, et hariduse humanistliku osa tahtsuotamine tihendab 

olulisel maaral suunduni abstrukstselc епеаекаг1шае1е, lillelt 

on Incti isegi vastandutud uunkreetnc tegevus (Luks va-allke

on naha ka analüüsitava tabeli andmetest»>• Veel эп sel, aauu,e. 

suunatusele abstraktsele cncseharimJ-stle ei uaaonc suutlikkus 

end mobiliseerida konkreetseks igapäevaseks tegevusele toad, -is
te omandamisel (see эп tõsine probleem ui lp ilette pk 1^.



deiseka, meil on olemas andmed õpilaste hoiakut© muutu .. e- 

et viiaamo kahe aastakümne jooksul*  Keed »

oa nihe hariduse professionaalse (erial 35asfcuste omandamine/ 

ja sotsiaalse (positsioon ühiskonnas, too eest saadav huvi 

osa tähtsaes tõusu suunas, millega kaasneb bOotruktac enese

täiendamise vähenev tõutau^ta ise# ainu õpilaste hinnangule l< i 

on nalia, et need hariduse vSurtest .ise alused, mille osak.ol 

vabariigi õpilaskonnas tervikuna aja Jooksul langes, on pr*e.  a 

pärnulastele olulisemad, kui vabariigi 3,llasaornule 31азсе :ii 

on vähem tahtis eriala omandamine, ühiskonnale kasu toomine, 

ka lakaaad aga oeapool juba nimetatud abstraktset enesetäienda

mist kajasi motiivi • irjeldatud nihe vabor.

konna v3urtaGliinnunt,utes on ilaselt kujunenud reuoloo i lasita- 

atsiooni 1 ning pee

suhetes tervikana*  ▲ andub, st muit^,ed suhtuaiseo ^..'it.^Lic ja 

tasase vastavad üldjoontes ka kool*'ei^orrl  sionistega esitata- 

valle Ideedele hariduse kohast uhis: . l. .

mitte vastavuses olevad tendentsid v31vad olla teatad oaas 

oubj okt liv seki tuklotuseks reformi mõtte viimisel 3 püüsteni»
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- f 2Äb 1984

KÕeoolovae aruandes käsitletakse koakkooli järgse elu plaa

ne mitte konkreetse eriala valikuna, vaid erinevate te evauv u?i- 

antide vastuvõetavuse või ebasobivuse h^ndamlsck • õldsc pci.vad 

küsitluse andmeil oma elu planeerimist vajalikuks peane, u kolk 

keskkoolilõpetajad, tütarlapsed noormeestest veidi enam (va ta

valt 94, j ja >9/»)e

Tabelites 2*1  kuni 2*3  on toodud andmed keskkoolilepcкJäte 

hiuLangutcst erinevatele plaaniva^iontideIc sol tavalt õppekee

lest, õppeedukusest Ja sjost.

kohe keskkooli järel kavandab edasiõppimist kõrgkoolis pea

aegu iga teine keskkoolilõpetaja (49 )• kolmandik (32 ) peab 

plaani jätkata õppimist kutsekeskkoolis või keokejlõppeasutuses*  

Otse toole minna kavatseb iga kuues keskkoolilõpetaja 

Viimastest on aur osa ootuspäraselt madala õppeedukusega (mee

line hinne alla 3,5)*
keskkooli lõpu eelse plaani kohaselt kärgkooll minejate 

hulgas on enam eesti õppekeelega koolide lõpetajaid (tabel 2*  De 

Ilmselt on põhjus ka selles, ct HSV-e on selleks eesti к oli 

lõpetajatel rohkem võimalusi, vene õppekeelega e. id aga on 

meie kõrgkoolides suhteliselt vanem*  konkureerimine teiste JL > 

duvabariikide kõrgkoolides on aga ärksa raskem ja seeparast 

peavad vene kooliõpilased valima linna ja vabariigi piires in i 

-uu variandi (teiinlkum, uutseüool, tõule), nag . see 1: j j .. 
nende plaanides*

- haridustee valik maarab*ora  ka tulevase tÕoalaec ositsi- 

ooni*  Tabeli 2e1 andmetest on naha, et enam kui 

jad ei soovi asuda toole põllumajanduses, töölisena, 

teenistujana, keskastme spetaialistina, Juhttöötajana,te dari *
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brialavaliku plaanid eesti ja vene õppekeelega keckkooli- 

lõpetajatele

Ei Edas- Lähemas
Plaan soovi pidi tulevikus

lõole 13 53 34 .
V 35 33 32

Kõrgkooli E 28 6
V 48 ,49

1
Kujsek», tehn# Ж 69 1 30 .

V 55 2 43 •
lõale allanaj. E 36 10 4

V 90 5 5

Tööliseks £ 74 13 3
V 81 9 10

urihe*ta  leenist» £ 90 5 5
V 91 6 3

Keskeri spets* E 63 • 14 18
V 49 , 19 32

КэГ< h UPe SpStOe £ 23 30 42
V 31 -■ 34 35

Juhtivale toole 55 5 *
> . 0 V 54 33 13

Teadustööle ' £ 39 а 3
V 37 9 4

Vald kõrgharidusega spetsialisti karjäär pakub huvi laiemale 

koolilõpetajate ringile (30% lõpetajaist ei tunne selle vastp 

huvi)» Eliougune huvide suunatus on uLek.-.igne, ja cc i ..cl
1

põhjusel» usiteks on selge, et koxgbari.use o.san iar 1 : r. * •. 

kui kahe kolmandiku poolt üldhariduskooli lõpetajaist c tule

i



praegu kõne alla# mistõttu reaalsed plaanid peaksid hõlmasa 

m&t tegevusi- ringi# s tules saurcl iiui 

tel asuda toole (muuhulgas kõrgkooli mitte sissesaamise pulmi), 

sealhulgas taolisena ja teenistujana# milleks vajalik eclsoodu*  

m^S praegu puudub. >

Lrinevused õppekeele alusel seisnevad selles# et vene ö ,i- 

lased on vähem huvitatud töõet põllumajandustöötaja nint toö- 

Ilseni, näevad end aga enam keskastme spetsialistina. lestlaüid 

kavandavad rohkem edasiõppimist kõrgkoolis ning vastavalt ka 

tood korghoridutega spetsialistina.

Analüüs õppeedukuse alusel (tabel 2#2) näitab# et mida är

ge» keskkooli hinne, seda enam soovitakse minna kõrgkooli, asu*  

da Juhtivale ja teduslikulc toole ja seda vähem tahetakse hakata 

tööliseks# erihariduseta teenistujaks ja keakeriharlaulepa epet*  

siulletlka# hiisiis jagab opt,c.  ruorte pl^a 1.1 kahte osmi 

kõrgkooliga seotud alad ja muud vallkuvariandld# Ilmselt pee ei*  

dub siin ka kutsesuunitluse tegelik sisu, mis vähe arvestab eri*  

alasid# teisi edasiõppimise variante jms## ning 

napilt madal- edukusega õpilaste pla ne. (ha nendest soovib 

vähemus hakata tööliseks või teenistujaks)#

^daslõp pirnis plaani sõltuvus soost (tabel 2.3) seisneb sel

les# et noormehed kavandavad enam tööleasumist# tutarla ucd. c - 

sioppinlat kutsekoolis või telinikamie. kõrgkooli vastu on huvi 

unesagune# noormehed aga kavandavad edasiõppimist rehk<  

mas tulevikus (parast sõjaväeteenistust).
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4.-^1 .

Keskkoolilõpetajate criülavoliku plaanid sõltuvalt õppe*  

edukusest (%)•

....... ------------------------------1P..

Soov

õppeedukus

135- 
liseks

Krihe-ta 
teenis
tujaks

Kesk*  
eri
hari
dusega 
SjCt^e

Kõrg
hari
dusega 
spets.

Jahti- 
vžle toole

Teadus 
lidule 
/7.

kuni 3*50 48 19 59 52 32 11

3,51-4,00 37 10 52 57 43 7
4,01-4,50 8 30 85 50 11

4,51-4,99 15 3 16 87 54 15

5,0 - - 100 67 50

Tabeli andmed näitavad» mitu protsenti vastava keskm. 
hindera õpilastest oleksid nõus iga erialavaliku vari*  
andiga. seetõttu ületab iga variandiga noas oi j; te о - 
100,.

Too põllumajanduses ja töölisena tööstuses kuulub suhteli

selt rohkem noormeeste plaanidesse, keskastme spetsialistina 

tegutsemine (vastavalt edasiõppimiaplaanilc) neiuude plaanidesse 

kõrgharidusega spetsialisti positsioon on enam vastuvõetav nei

dudele» juhtiva töötaja Ja teadlase oma jälle noormeest.Ic,

Kui vaadelda süvaklasside ja tavaliste klasside lõpetajate 

plaane, elle selgub, et süvaklasside lõpetajate hulgas on ro 

kem neid, kes soovivad Jätkata õpinguid kõrgkoolis» ja vähem 

neid, kes tahuvad minna kohe peale lõpetamist kutsekooli |a - 
niiLumi ning asuda toole (Joonis 2*1).

Toodust saab teha kaks järeldust*  ^siloks» tõsisemad гзЪ- 

leemid oma elutee seadmisel näivad olevat vene koolide lÕpet . - 

tel. Tuleks analüüsida vene rahvusest koolilõpetajate arvel lin

na too J õu täiendamise vajadusi ja рог рекtiive ning sellest lä.;-
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* XSbcl 2.

. Erialavoliku plaanid sõltuvalt soost. .

Plaan
Bi Mas pidi Lahemaa 

tulevikus

Toole 15 15 47 38
s 22 46 32

/

Kõrgkooli M 34 12 54
Ä 34 5 60

Autsek.ftehn. 1 67 о 3 30
к 63 0 37 : «

lõole põllum. M 81 12 7
I 90 7 3

Tööliseks M 70 17 13
I 79 14 7

krill.-ta teenist... 91 3
11 - 90 " 6 4

Kea :cri spets. M 60 17 23
/ - I 62 16 22

hõrghe Spetse к 30 31 33
к 27 ' 27 , 46

Juhtiv tõõ ж 52 , 34 14
8 57 41 2

ieadustõo м 34 12 4
I _ 92 . 7 1

tudea rakenduda vajaduse korral meetmeid nende õpimasuunumise 

ning töölerakendumise alal, ieioeks, on alust lugeda к 

laldaseks tood noorte orienteerimisel kõrghariduseta mitte seo 
tad aladele. Küsimus pole nltte huvi madaldamises kõrgkooli x 

tu, vaid teisti aladel tõotamise perspektiivide näitamises, 

kutsesuunitluses peaks see reuliscci maa põhjendatud varuvani— 

antide väljakujundamises edualõppimisplaani ebaõnnestumise >u-
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hukBe
Huvi tulevase eriala vastu on tekkinud enamasti 7*  *8,  klas

sis (tabel 2*4),  peale j* klassi vaid 13/*1  abiturientidelt*  

Vabariigi kõi^i zeakkoolilopetijate vaatlemisel selgub, et .õi

ge suurem osa on valiku teinud keskkooli lõpetamise eel (35*42^  

• kõikumine tingitud koolitüübist), või peale d*  alusel (24*2  

Järelikult on Pärnu õpilast valik olnud varajasem, mis tanendab, 

et nende endi Jaoks on see ka põhietut mi*  Lelnevast järeldus, ot 

vajalik on plaanide teatud umberkujundamine, mida nende andmete 

valguses tuleb lugeda kullaltki keerukaes*

Tabel 2*4

Huvi teke tulevase ealala vastu sõltuvalt õppeedukusest (..)•

õppeedukus

Klass VII kl. ТШ kl. peale
VIII kl*

viima*  
sel 
ajal

коЫи

- M ' 35 11 15 39 100

3,51*4,0 32 30 13 25 100

4,01*4,5 37 33 11 19 100

4,51-4,99 38 33 11 18

5,0___________ ________50 0 33________ 17 100

kõik Pärnu õpilased 36 27 . 13 24 100

Yg^ariigi eri kooli
tüüpide keskmine

23*.*24  10w13 24, • .28 39...42 X

madala 8 peedukusega kaaaneb valiku nihkumine hilisemale 

ajale, s*o*  lahcaile koolilopetamiselc*  dee seondub ees >oi d • 

dud asjaolugai paremad õpilased orienteeruvad edasiõppimisele, 

teiste vai ikuv ori anti dc kujundamisel on vähem tõõd tehtud*  . iii- 

seni on valiku tegemise aeg noormeestel, ceda mitte ha.sti varase 
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vajiku vähese osakaalu arvel, vald seetõttu, et VIII riiuasi v31 

peale seda otauctanuid on noormeeste sean tublisti vähem (t ,b^l 

2*5J*

- „ 

Huvi teke tulevase eriale, vastu mees*  Ja naisÕpilastel G )•

Sugu

klass Vii ui. .1» peale
\ Л1 1»

viimasel
ajul

mefred 35 23 9 33
naised 36 30 16 13

Valik keskkoolis õppimise ajal seisneb Juba lass^ tuubi 

• - rahulolu on redisel

siga 39^, süvaklassiga I klassist ja I(K) klaesii t pi • ee 

näitajad on lähedased vabariigi õpilaskonna keакт i stele*  Leiud on 

klassituubi valikuga ra ui noormeestest veidi enr~: (vastavalt >1 

ja 35^>)» kunagi tehtud klaasitäiel valikut ..ordu :sld nais*  i.. ;*  

test 871, meceõpilaotcgt 82^.

Plaanide .ujuneraist aojutavaid te. ^rei^ on vaja te ic nii 

olemaolevate plaanide ujun :isc ^õiz , uks kui nende karri*  

gee imise võimaluste leidmiseks» SÕuandJatcna tulevad .-:3n< 11

vanemad, õpetajad, sõbrad ja autsekpnault . wuiooniui . 1 . ™it*  

lemc nende osa -eskkooll 'argse kõige üldisema plaani * tõule 
või õppima * kujuncmiirCle t ,

tervikuna on Pärnu õpilaste louandjate soovitusel (tao 1 

Žeu) õpilaste endi arvamuste järgi lähedased ulevabarlitll utuli 

tendentsidele» iõolemine ut soovitavad la d eage lamini kui e ^d» 

dõprade Ja õpetajate soovitust ei suuda oluline osa 3 il ootest 

fur iulceri ?.» i^õige võhcji ullukec .-ir, Il tsekonsilt L 1j ~ 

tõotajate poolse i“ » . 
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siooni või sõprade mõju võrrelda otse.eit vanemate omaeja. a* 

ti ei tahenda näiteks õpetajate soovituse mitteteadmine, et 3,.ei

tajatel puudub tegelikult mõju õpilaste ;u taevalikule. seatud 

kuvoenõuandjute soovitu,e nassillnc mitteteadmine on si dtcl 

hinnang nende osale ning näit^b,mil maaral võib kutsevalik, t 

tervikuna ja vastava nõuandja osa lugeda teadvustatuks. iili on i 

tähelepanuväärne, et isa • kolge enam toõlcmine ut soov .tava no.;- 

andja - nõuannet cl s ida määratleda 1c$- 8j.iL ste^t, ,e.a. nõuannet 

aga ei tea G,. •

süvaklasside (tabel 2«o) lo jetajüid soovitatakse on unas. Ы 

minna õppima, t*51e  ei ole neid keegi oovitanud. Reaulcelt 

suundub vabariigi õpilaste andmete põhjal peale keskkooli lõpe

tajaist tõule 1/3 õpilastest, nende hui ae ka suvaalasid, lõpe

tanud (see on peale vastuvõttu kor koolideese). Vabariigi õpi

laste andmetest selgub, et suva ilassldo lõpetajaid soovitan :se 
* 
märksa vähem õppimist jätkata kai iarnu süvaklasside aoiturien- 

tidcl (Pärnus 82%, vabariigis 51-67;). Teadaolevalt on aõmu 

õpilased vabariigi üldisest keskmisest edt-kamed .3r :ooli oi.. c 

saama (vt. sellest cleioleva aruande lil osaj.

;*lb  suhteliselt ... \ 3. j; ,..v 1 .. .

tuks# delline saun e aga toetab probleemi Õbjendatud vui 

variandi kujundamlseet juhuks, ui ;3rLaoail astumine ci 3 . - 

tu. Varuvariandi :ujundämlael on kahtlematu з ar nende r.3a n jä

te (õpetajad, .utsconsuitutsioun) osa, ccllc mõju õpilased 

praegu madalalt hindavad.

Ladalamm õppeedukusega õpilasi (tabel 2.7) soovitav id vane

mad rohkem minna toole. Lida lõrgem 3 :

soovitus edasi ^пе .иас. Ladaluma õppeedu .U;. te

vanenuite hulgas on suhteliselt rohkem selliseid, kelle urva ust 
õpilane ci tea või ei soovigi teas a. llaadlt on .l IuIl а 3. c- 

eduücusega õpilaste kontaktid vanematega n3r uaad. V3ib arvatu,



28

. Tabeli2,b
• tol nõuandjate bjuv . ..:. L? *

keskkoolitüüpide kaupa (S)»

soovivUS • 13 3 1 c 5 p p ima
Laoti* iomu Vabariik* r*rnu Vabariik Pärnu Vab&rii
tuja*

10 72 18™
laa ih 13 8 69 r<. . 13 22

bh
"<W*

0 1-2 82 32-33 17 16-17
üsia 7 -L d7 6

28 9 7 34 07 7 6
L^n. J> 2_______ -97 _ 91-92 _ 3 _ .6

Õpetajad 4 66 30 X

TK 5 3 . 60 51 35 46
LK 0 2 w^ž ... - _18 ~ _31-iL

Sobrad 4 73 23
i TK • 6 7 67 35 ' 27 2d

/ / IL,. , 1*2 1^1. 11
kutsekone. 3 45 .1 52

Ж 5 3 40 30 55 67
LK 0 1 58 34-41 42

/
*Iga soovitaja kohta on antud tegigi Õ. .laate, tavalise 
klasoi (ih) ,ja eriklaasi (1&) õpilaste arvamueeä, . , 
' OlcvabariiGiliscd andmed on ,o/~utgd eraldi eri ilassidc

;ofata je ja 1»(2e) Llasi.ljt, iie tõttu tabci s ..ic - 
klaasi kohal toodad :ake arva» 

 . . ■ -. rineva Sppecdu usega õpilaste kutsevalikule antud sooVit eed 
 

Toole 3ppima Li tea
õppeedukus ’

kuni 3,5 Isa 
bna

25
19 6v ?42

3»51 - 4,00 Isa 9 74 17
10 ' 36 4

4,01 - 4,5 Isa 4 81 15
iuna 1 94 5 •

4,51 - 4,99 Isa 10 82 а
Lzaa *» 100 *»

5,07 laa ** 100. *
Jüna *. 100 •e
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et ka kooli poolne tegevus nende õpilaste plaanide tiuj undamisel 

on raskem ku hea edukusega õpilaste puaul*
Õppekeelest sõltuvad erinevused (tabel .3) ei ole un.au 

j ;ая1 vaga au orede liii vane .d kui :ool siunavad vea 8 < 1 -

ga koolide lõpetajaid suhteliselt enam toole asuna*  oec on koos» 
kolas vene õpilaste endi tulevikud vadega, milles cõrgkooiis eda

siõppimise koht oli иагйва tagasihoidlikum kui eestlustele
laod 2*.

Soovitused elutee Jätkamiseks eest Ja vene õppekeelega 

koolide lõpetajaile (£)•
■ ■

soovitaja
1 ■ — ■**

õppe* , Toole õppima Li tea
keel *.

laa b 3 72 19

V 12 74 14
i.rnfl 5 5, $

V 10 o2 1

õpetajad & 3 6T 30>
X V 5 62 33

sõbrad b 6 71 23
V 1 76 23

Lutsekonsult* b , 3 46 51
V 5 40 55

huvipakkuvad erineva ood avalduvad mees* Ja naisopil^etele
ant d soovitustes (tabel 2*J)«  Loovituate ui _ine слипа cl ole

erinevi isad on nii noormehi kui neidusid enam tSplc asuma joo*

- ,vi tanud*  vanemate nõuanne on ena. teada к 1 teiste soovitajate 

poolt antav noa Jne*
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jSbüjL-?ü
«.ees- ja näit jtele antud soovitused elutee jät .orale

Soovitaja õpilase Toole kl tea
sugu

Isa Ж 14 19

П 7 7/ . 16

hma Ж 12 77 11 *

1 3 95 > 2

õpetajad 6 54 40

Ж 3 74 23

oobrad ш I 53 40

ж 3 9 ■
kutsekons* 1 - 5 40 55

ж 3 49 ’ 43

Lrinevused tulevad aga aiste ohe ja sama nõuandja poolt 

noormeestele Ja neidudele antavas soovituses*  Kaeme*  ot nii isa 

kui em vallutavad meesõpilasl tunduvalt rohkem tõõle asuma tui 

, naisopilasi*  aü kõik teised uuritavad nõuandjad tõstavad MU 

meeste puhul esile toole ilnoku, n idude puh 1 õppimise• Seda 

tendentsi ei saa lugeda täiesti soovitavaks*  mõneti on vahe soo

vitustes sel t L t

v^... aju al4 ui toole auuda*  biie teha läbi sõjaväeteenistus ning 
seejärel õppima hakata*  ьашс tada*  et hiljem kui

vahetult keskkooli lõpetamise aastal asuvad kõrgkoolis maskil!- 
e 

selt <dasi õppima just nalsopilaecdi noormeestele on omane kat 

asuda kohe edasi õppima või aldse mitte õppimist jätkata*  järe

likult tuleb pidada otstarbekaks et hari.lasLonna senisest ui - 

tuslikumake taastootmiseks ka eokirooli lõpetavate noormeeste



arvelt ei orienteeritaks noormehi edasi о ..piina vähem kui 

side

omast tabelist on n*ha  ka, et noormehed loet ena 

neiud teadvat -lõigi muritavate nõuandjate soovitud# u3e.luu0iu.ru.. 

sellr olukorra põhjusi, rõhutame vaia, et sellest järelduvalt

. läänide kujundamir .remat pingutust Si

gilt, kelle ülesannetesoe kuulub tutccsuunitlus ja 1 dLemalt noor*  

te keskkooli Järgse elluastumise sionaniine#

öhe või teise plaani realiseerimine tähendao lõlitu aist 

ühiskonna elu vaetavasse valdkonda • noorte enesemääratlust# 

Ьп,ос Лига tl usc ajalised piirid on otstarbekus maarata selle Jär

gi, millal mingi plaani realiseerimist on alustanud või lõpetas 

aeda teatad osa uuritavast kontingendist# Käesolevas uuringus >n 

enesemääratluse iga külje aluseks loetud v oiust, mil vastavat 

tegevust planeerib uka neljandik keskkoolilõpetajaist, ning lõ

puks vanust, milleks kolm ncljandi ku uuritud n^orteat loeb en

dal antud tegevuse toimunuks#

Joonisel 2#2 on toodud andmed sel viisil määratud ent .x*-  

muaratluspi^otsessi eri külgede kavandatava alguse ja lõpu kohta#

unnekoikc pakub tuojõureesursside Ja hariduse arengu vaatc- 

kohalt huvi päevase õppimise lõpetamine# *.nom  ku. pooled .arnu 

keskkoolilõpetajaist kavandavad seda vanuseo ale 20 aasta# Vahe 

eesti.Ja vene õppe keelega koolide lõpetajate vahel on siin s.a*  

rimi vene õpilaste konting nt lahendab selle küsimuse moiaentii. l, 

mil eesti kontingendi Jaoks õppimise iSpuleviimli c alles ai ib# 

Ajalt Järgmine eneseiaaaratluee kulg on alalisele Loole asumine — 
eesti õpilaste kontingendil hõlmab see vahemiku 20,5 elia*  tast 

24e5 eluaastani, vene õpilastel algab Veidi varem Ja kui cb 

kiiremini# Järelikult algab cskkoolil*petajate  laassilln- t2 U- 
asumine veidi hiljem kui 2e- . . . e

le keskkooli lõpetamist) ning keedekoo lil õpetajad täiendavad
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tõotajate ridu 4 aasta jooksul*

kindla elukoha valik algab keskkoolilõpetajate kontingendil 

enne 21 aastaseks i: ; . - - udu 3 1/2 aastat*Veae

õpilased äucvl.u **.. .. - . ;♦ i c

kusi, neil kestab intensiivne sisoeela aine territoriaalsesse 

struktuuri õpilaste endi arvates umbes 4 aastat*

elamispinna saamist eeldavad õpilased massiliselt teost ava*  

21-st kuni 25-nda eluaastani - hiljem kui t,ÕeleusumlnL ja ei i- 

koha valik*  Abielluma hakkab keskkoolilõpetajate põlvkond massi

liselt vanuses õle 22 auata - eestlased - Ja 21-a staselt vene 

koolide lõpetajad*  Asimese lapse suini eeldatav aeg l-n< ub eet .1 

õpilaste kavades ko ;ku ablellumlsvanuscga, mis on noorte prae^ u- 

se demogi Ilse . .■ , ... .. . . . . <  „ taktika

ga» Vcn õpilased kavandavad esimese lupse sandi . Õncvõrra hil

jem kai aoiellu2i;lot*

Andmed näitavad, et iga enesemääratluse ,.alj< >: а

eraldi võttes vaatab olukorrale antud valdkonnas Ja eelmiste 

noortepõlvkondade tegutsemisele*  lamas võib eeldad' , et selget i 

ai ci olge xclluaetumise eri semmud nii sujuvalt, kui 

plaani Järgi eeldatakse: kõigepealt 3 pinise lõpetamine, sl s 

tööala valik, elukoha valik, oma elamispinna saamine, abiellu*  

:.lx ja L<)üc sund*  ^iit Järeldub, ct ut.es unlti ises . 1 c*  

malt - õpilastega tehtavas ka: atitotõos on vaja kajundaua oma 
elu kolgi külgede planeerimi зе lahtudes lahemu
konkreetseist võimalustest*  noorte enc c * e sul sl 

on kõige raskem pc lood arvatavasti vahemik 22*24  eluaastani, 

kui põhiosa keskkoolilõpetajaist on seotud oma elu kõigi poM- 

kuaimuate lahendamisega üsna ahel ajavahemikul*

loomee st € ncidude pla 4iid (joonis 2*3)  erinevad vahet ilt 

oma elu sisseseadmist puudutavas osas, õppi loest ja tpoat 

tulenevate küsimuste l.henda ise ajas erinevused pole saux^ed»
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blamlsplnna saamise ja abiellumine algus on naisõpilaste kontin

gendil kavandatud enam kui poolteist aastat varasemaks ajaks kui 

meesõpilastel, ka va ivute protsesside lo-^aeg t ileb sel Lo/' 

varasemale ajale» Lsincse lapse sund on kavandatud pooltel 1Л3» 

aastal keski :>oli lõpetanud neidudel 22-24 eluaastale, noormeestel 

ulatus vastav naitajа 23-2l eluaastale»

Koolitüüpide kau за (joonis 2.4) tehtud analu*s  näit c-; 

süvaklasside lõpetajate kontingendid planeerivad õppimise lõpule

jõudmise, tööleasumise ja.kindla elukoha valiku oot uselt hili

sem i.e (süvaklassis 1»(2.) klassist õppinud planeerivad kull 

mõnevõrra teisiti), võrdlus ulevabariigil!ete näitajatega kinnitab, 
* * * ** ’ et Pärnu õpilased "venitavad" oma õppimise )a tooga seonduvad 

valikud pikemale ajale kui mujal vabariigis. Oma kodu loomise ja 

abiellumise kavad nihkuvad Pärnu õpilastel plaanides aga ülevaba

riigilisest keskmisi st veidi hilisemale ajale. 1. või 2. klassist 

süvaklassi es õppinute kontingent Pärnus omab aga siingi üldisest 

tendentsilt oluliselt erinevaid plaane.

. )
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^iiL.oha valiku plaanide analüüs annab tulemuse, et õrna 

keskkooliõpetajad sooviksid tõlge enam elada väikeses v*i  о a- 

■. 11 ;. ... j )*  dee on roiuem kui vabariigi

• . e , 

Pärnu keskkoolilõpetajaist*  Vene ja eesti õppekeelega kooli e 

lõpetajate soovides i erinevusi vene õpilased orienteeruvaa 

a . . .. .. ic li.mic, c :. ale linnale*  Noormeeste

ning neidude plaanides puudub siinkohal oluline erinev □• 

”ldistamaks siin toodud andneid keskkoolilõpetajate elu*  

plaanide kohta, analüüsime lopaks noorte arvamusi oma. tegev vee

alast 30*  •aastaselt* kabeli 2*10  andmeil nuov 1 юИХо c » 

end tuleviku ' urnini, spetsialistidel ,

teeninduses--auo nuuees, majandusalal või õ etaj itenu*  wiur .• 

veel nende keskkoolilõpetajate osakaal, tees loodavad end saavat 

teenindas: iks*  Soolised erinevused plaanides kajastavad

eri tegevusalane! praoga hõivatute soolist koosseisu*  muri id 

erinevused õppekeele alusel seier vad selles, et tõostuütöölise 

ja sõjaväelase rollis näevad end sagedamini vene õpilased, 

teeninduses ning juhtival tööl aga eestlased*  I.eedki erinev aed 

peegeldavad üldjoontes töötajaskonna rahvuslikus koosseisuj 

ilaneva d tendentse, aida aga ei aa .. .. jjjvit^-; -

haridusega tööstustööliste ning kaadrisojavöelaate kontingendi 

täienemine valdavalt vabariigi põhirahvuste mitte kuuluvate noor 

te arvel).

Õppeedukuse alasel (tabel 2*11)  ilmnevad sa .uti erinev^ c i 

teatud suunaga plaanid L ondavad teatud õ^t :osega noorte- 

ruhmu*  Lii n2eva . end tolcvlkus töölicGna Ja e ihirl.i.use 6a 

teenistujana madala edukusega keskkoolilõpetajad (ilaselt mada

la keskmise hindega noormehed töölisena ja neiud teenistujana)» 

Tegevusalad, j llega end tulevikus sidus suures hulk lõ.ota*  .iu 

- □petsialistil.utsed majanduse, teeninduse, sööstis© Ja x -



tibf.1 2.1.

KcGkkoo.Uj.3petujL.tc urvanuoed ож. tegevusalagi 30-aastueclt

briala - Vaba
riik*

põrnu 
(kokku)

S u

T~
g U
T " keel

l.eefl vene

nolhe, tööline õllirie 1*2 1 2 1 2 0

lõuetusese eh#, sidetoole 1*0 3 ' 7 ■ 1 2 7

Teenindustõõline 3*9 -10 2 16 12 4

nrilie-ta teenistuja 1*2 2 2 1 2 1

Pollum, spetsialist 4-9 2 2 3 3 1

Spets# mnj*,  rabanduses 5-3 7 2 11 7 7
Spets# teenind», cauband# 8-12 9 5 13 9 10

õpetaja , 6-14 8 1 13 Г 9
hui tuuritõotaja 4*6 5 4 7 6 4
ITP 7-1Э 18 35 7 18 20

Lrih#*g3  .od# tõotaja . 6-15 . 5 2 8 6 4
Juhtiv tõõ 1-3 4 6 2

X
3

5 1

Teaduslik too 2*13 3 4 4 3
Loominguline tõõ 1 4-16 4 ' 4 3 4 3
Jurist 1-4 2 w 4 3 0

Sõjavagi, miilits 1*6 4 9 1 2 11
üUU ' . 12 15 9 10 • 15
-.............. - ... .. ,—-----------

* I * 1 * /Vabariigi andmete koikv^nine põhjustatid f einev test kooli* 
ideote Teaduslikul Ja loomingulisel *

suures osas süvaklasside lõpetajad*

googiliiel alal • on 30-ndal eluaastal saavutatud positsioonina 

esile toodud nii madalama kui kõrgena õppeedukusega keskkooli* 
lo peta j te poolt* Selgesti on naha, et r.or c n.a 
langeb osa tegevusalasid kavandatavate vailkuvariantide haliaet
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2abcl 2е.И

8pi>eedul:uo

briala
3,5 3,51-

4,vO
4,01
4,50

4,51
4,33

5,0

toSline ^e-e 2 3 ** ' w ев

I^otae-, eh* s side*  
t2jline 13 3 ee e» ев

1Geninduat*oline 6 20 8 3 ев

ж-rie-tu tcGi.iutuja 4 1 1 «* w

Psu spetsialist 4 3 2 ев *

Mpoto» ла;», rahan
duses 2 6 Э 5 34
bpete.« teonific. isee, 
kaabunduses 11 6 11 10 w

õpetaja 2 6 12 8 w

kuita u?it*3taja 4 6 4 10
ITP 16 16 25 13
l^j^aridusega ue .» 
töötaja ев 4 4 13 33
Jahtiv tao 2 4 ' 3 3 ев

teaduslik tSo 4 1 4 «* 33
koo sin^aline t*5  ■ 2 3 4 3 w

Jurist 2 ев 3 5 w

Sõjavägie rallilts 8 4 3 3 ■ w

лай ia 14 6 14 а»
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üldse v*  "a Ja aida kõrgem .esknine hinne, seda rohkem <n eelli 

MdM» 311 l

mingil määral õiki t žgevusalaaid peale aru tl oma, lcl .aioe 

hindega r,pH võitakse aga ainult maji ndusupe tolalt ti (kÖaLw*  

lase ajal pop-alu), arsti v3i teadustöötaja positijuh»

^Haugune valiku suunatis on iseenesest ciõiatetov*  >iit 

tõusebaga probleem tool1akutocaludel ' ... ./a

last haridustasandist alcUesahariduse rua-зеа*  võib ka eeldada, 

et kui töõliskaadri ettavolmiDtamioel laieneb kutsekeskkooli 

osa, siirduvad sealcose Koolitüüpi ennekõike madala oppeedu .u*  

s<ga õpilased, parema õppeedukusega nähakse ond oga tulev .us 

teiotel, *ildkesidi;»ridust  ja e< isiõppimiot eeldatavatel ametitel 
/

Probleem oi ole luhendatutav ainult propagandaga v3i > i * 

like aolnõuuega» kuni eri K^ridurdlulid valoic . 

vaks pouiuoiouniku sotelanlaeu struktuuris ju nende vua-el 

puaduvud üleminekud (näiteks kutsekoolist kõrgkooli), on iar- 

jeidatid olukord oma ebasoovitavate külgedega paratumta»

pärnu kwkkoaliläpetajate plaanide võrdlus kagu vabariigi 

noorte Qi.auega näitab, et 30-ndol eluaastal kujutlevad рзт_н- 

lased end GUhteliselt enan teenindustöötajatena ja inseneri— 

dena ning juhtival tööl, lähem kui vabariigi abituriee id 

keskmiselt mõeldakse und arsti ja loomet ööta j unae

Pärnu keskkoolilõpetajate edasise elu plaaaideu oli Ket; 

sel kohal edasiõppimine aõrgkoolis*  Selle plaani realiseeri

mise selgitamiseks vaatleme lõpuks tegelikku 3. ^зааои. aut

1J.J4»ue augioel soovis vastuvõtukOEikiJani and «11 J1 
Pärnu keskkoolilõpetajat jätkata о inguld YaC-©, ieist võeti 

veatu õpilast <55 * vt. tabel
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varnu keekkoolilõ aetajate slesesaaalae ТлО-иае

1984/ J5 э-а-le

aOOl hoo
vis

hööritas eksa
mid edukalt

Edukalt e.;o.
soori Uuiuteot

s 
□00- 
vi- 
juist

ette- Voeti
vab ■ • 
osa*  
kon
nast

vastu
kokku

arv
voeti
arv

vastu

II 32 25 73 19 76 59 w 19

I EK 36 26 72 17 47 w 17

VI EK J 75 и - 100 75 <•

III KK 2 г 100 2 100 100 *» 2

XV KK 10 < 8 ao 6 75 jO 1 7
uindi KK 3 1 33 «*  -- «• «* w w

^laiade kaupa (tabel 2» 13) oli vastuvõtu ootuspäraselt 

erinev kulge roükem Põrnu aeakkoolil3petujuid astus ravi (ees- 

tl), bioloogia, eesti ja vene filoloogia erialale, keed J. d 

koos vustuvStuondcetcs mitme erialaga esindatud raja..c l <f а

' . ilaste plt «

» . au õpilaste vastuvõtt к - :: - -

te rajoonide ja linnadega kurvututuna# лЗт . on allinna Ja 

xartu järel nii 3113piluük#ndidaatite kui vaotuvoebute arvult 

uolaaadal kukal, moj tades nii oluliselt „Л 3113 il . onth

• aoeeaaiee edukuselt edest 

keskkoolilõpetajaid Pärnu rajooni, senati veul rea rajoonide 

õpilased, kust sissaeaaauto lloarv un »:311 valas©-,*  Vastuvõetu

te protsendilt uliipllu^skanaidaatide arvust on >õrnu linn vaoa- 

rlici kesuLloel tasemel»

1
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ЩЛ1 SeU
Pärnu icGoicko . ъ . te siauesaaoine jutu*eoe  eri v-i X - - dc

kaapa

' Kool
eriala I 11 III lv И Kokku

!• ajalugu 2 1 t
1 1 2

3# Ravi (eesti). 2 Э 5
4. R avi (vene) 0

5< Pediaatria 1 2 3
o*  utomat Loogis 1 1
?• farmaatsia - 2 2
3*  Spordi meditsiin 1 1 2
9*  bioloogi.. . 2 1 1 4

10*  Gcogr .uf ia 1 1
11» Geoloogia 2 2
lx# Seati filoloogia ' 1 1 1 1 4
13*  Inglise filoloogid 1 1
14» iloksu filoloogia > 0
15e Vene filoloogia 2 1 1 4
1 o> 2arn:d.iotiKa 1 1 2
17» Pausiks (eesti) 2 1
1 • faasiks (vene) - 1 - 1
19*  Keeaia . 1 - 1
20*  Kehakal tu? 2 2
21 • kaubondueSkoaoooika 0
22# Kahe ja krediit (eesti) 1 i 1 2
2 • iuiabuLiuSllk raama tapid 0
24# LujandAcLlocrneutiku 2 2

• 2 - 2
26» Kaab# raamatapid# (v) 0
2/# Kate .aa tike 3 3
2d# Rakendusmatemaatika 0

jteuctas____________ 1 1
Kokku 17 13 " 3 6 6 51
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£й6^вое pisceeaanad 1Э84/35 a.tu-1 L»i3V linnaäe-Ja r„ aonide

^aupa '

Linn, rajoon " Voeti vastu ' ■
arv M

Tallinn 514 ' 270 53

Tartu ,, 404 2u2 ’ 65

Koauls-Jarve <*  >iilax.ae 74 . 40 54

Harva 11 - 5 45

varnu 92 1 51 55

liua salu + ».iioaaa raj* 40 1u 45

46 14 30 .

Jõgeva raj» ■ /2 . 39 54

Klngiaaepa raj. . 32 21

Kohtla*  Järve raj* 13 / '9 69

Paide raj» 31 13 61

l31va raj» , 46 25 54 ’

Pärna raj» 25 . 17

Lakverc raj. 72 • 1 33 46

Rapla raj» 30 12 40

Tartu raj» 73 \ 47 >4
Valga raj - 62 34 55
Viljandi raj» 34 56

/а•

1801 1 Uo1 561* *

kujalt 123

Koadtu 1929 1065 56

iilax.ae
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III PjffinU ÕPILASED JA EÕU

ooa ülcaandolsa oa ülevaate ^idrilnc õpilaste ouvo- 

vnlioajol tUUtaaiooga oeotud problcoiidoote Vaatlus all on nii

õpilaste osalemine Eooti õpllaaraleva rtiTttp-; * teo kui ka tööaou*

1 KirchtAe, Ktrohtü», ladron,^, дМк nolevcjuliilc • Tln* 
19äOe, ISootl OpilaoiaalcvQ oraarmoe Plne> 19 >4.

tuotco, organiostBioonidflo jo aajaidltoo»

Vantavcoiöulioc лю. tarjal! caaniacko oli 1934еде kõvadel 

läbiviidud aakeotkUoitluoo poliinnkoadilc lisatud lisaleht (li*  

oa !•), mille biioinuotlku kaudu oli võimalik uurida õpilaste 

töötartLot Duvevahoajäl, ouhttrdat õpilast Kalovaooo, vtiaanatc 

arvanuol õpilc-aialavn kohta ja õpilaste ralxulolu nende ette

võtete, organiöatoioanide ja najonditoga Ime: ouvcl tdütati.

Äntooto intearpreteorlninel on kosutatud jäiTy iiBi (□.dooesio- 

looclliai tuanucoidi õppeedukus*  koolitüitp, о ypokeel ja au ^u» 

Vordluoclcn on Immutatud vaburiiclü läbiviidud õpUaanalevut 
puudutavate uuringute tuleaiöie1

õpilacraalovct puudutava liaalchc erinevatele käsirwtele 

vaatmute arv on kiili auutuv, kuld oiieki piloav Uldirtar tc 

togeniootoje

Tulcnufjtc onalilüüiiaiDGl pidi pearõhk uuetunn nalcvairb loo*  

midcle. 1<Х34еП» ааНош lopas toiaumiÄ küsitlne näi tao et

□aurea oua kücitlotutect *56  & * töötoa hoopiclti. ottevotoien 

jn orgnnicatoioonidoo*  pcaaloelt Piiraa 11шюп ja rajoanic» seo-
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. ga kärkis esile vajadus tabusõnalt onairtüsida ka cttcvotctco- 

oi^mloatsiepnldw tOMtadst» -

Kusitina näitao, et vii wcl suvevaheajal viibis seoti 6pl- 

loonaleva riihnadõo kolnanüik 1934*a e Hirnus kenkkooll lõpetanud 

õpilastest•

r KlroheAe» , KidrceitA* Abita oeBMduiiile» Tln,.
1930et llCelõ, p - . __ ■ - . .

sealsaaos, lk* 1Эе

"Jende abiturientide osakaal, tao vii wel koolivaheajal

* Uldoe oi tWtaüud õli taeeslhoidllks 11 Й ehi: üta кйлзапй11:е 

Valdav osa linna tao ktaol 11 õpetajat ent ouvcvobcajal tüütas*  Sel- 

Itoe oluta*  tõotab õpilnoto GUVI*  tsstentoeee (bU «ime 

kui mujal) nõotud probleemid tõniot tähelepanu väärivateta , -

i Meei паев ä ввёебв saadi 1963a suvevahe

ajal töötamist puudutavate küsitluslehe analüüsi tulanuseua., 

mio näitan, et Eesti öpila^ralõvos viibis tollel suvel 33 ' 

roopondentidoot, knejuuroe noormehi jn neidusid oli rmlcvastc ■ 

imlean llcrlkrolu vo^doolt*  Selle poolcnt ox»:lnob> taadeltev tontta 

gont vaboHiki tervikuna ioolooiiuctcrvateot tulenuotout, ais vii- 
x * ' 1tavad ncldiSc ülekaalule mlcvas (60 5) .

Рбгои linnnat nalovanoe oiirduntrte oean aa cnat: oostload 

(50 fS) tai venolacl» rtalõvalcote tunni эд (30 й) aonavocl Uldl^o- 

riduslikG taokkoolide tavaliste, praktiliö© kallakuga ttanside 

õpilased*  Vaid 1/5 kalevlastest ISlb afcwe eriMeetr.

Kui vabariigis tervikuna õppis 94 % molevlastost taostaiDelt 
või büsti2, õlis Äseeaalevlastoat ЫвйавМ евйа! eolliea õp- 

poodutaso olevat 3/5» Oosti cm npäsnetoton teotaime oppecdtikui 
ког^ш kui vabortigie terviktma,

Ankoetküsitluselo eolncnt^ suvel oli Pärnu opllartol võinrv- 

lui3 osaleda kahte tüüpi DrlovarülmadGDt cmn kooli õpilastee t 
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moodustatud гШизая, кшз viibic uribeo 60 % opilootoot ja nilrx 

tooli opllactofit sootertotud 2*Шшас,  too oli 40 rralovrakLiinu*  

t©0t,

&nurinat no ju avaldab nalovac viiblniot ja rahne vaWrrr 

diferentseeriva tumirjona õppetool*  Doati opiloatoat küio ntic*  

voo uuringu aotoHl veidi alla poole (tabel 3*1)»  PT-xnu vt о

m liini aluselt onn tooli idhoas KÜd coutlaotcct ige Шюк -oo*  

1№bcc# vene õpilcssteot pco.nogu 40 ■>• Hccd sidi^d kõnelova.
■BgÄib ®i to ■ ImämIi Зп^-гг^с itoweiM dBi twgweel W 

toiocl rltTKDl toi otx;t| õpilastel*  Vaja on otemtada*  too soe 

erinevus au parataiatu ja otetostetaa*

Jürok vciic <xn veel tavalioo ja eriklassi 5piloote xacrv:xs 

vübialoo vetol*  tovdüoe klassi oplln^nt tola eelotnel au- 

vol mlovoc 37 GÄklocaide õpilastest 21ee*23  /.-• 

lElmalot oriklcoaic õppivad noOTGd olid aaojut8?o:j enr..3ncti om 

tooli i?ühnmt 1e(2e) iaa>oict c:?3Maaol totiLujed koll nitie toe*  

li Spilostoat ix>odmtr?tüd Шоаае

nomxžkGd olid aolcrvon aaar toi tUtatfl^xKl, ja cd;:s ini 

oaa l«x)li x^üsaaCe Dednovn oppoeduktxona oplluoto ooovottu no- 

levnet on ühocuunal -fjclt tolomdoda reetori*  Torkab nilna ainult 

viitolc 5p*'/ijo.to  vtlitoon hclmtuc molov>a№t Innjaaren Irv -: nad

OB olnud nltnc IsdoH riÜrxK:.

Võib oletada, ot cxx: .too^l on polj.klolo ootasid tnb*  

vmtoo malevana*  Dcctõttu on oteterbateo nimetatud anlcvGa зон-

lenlae verai llhanalt toüitlcclu*  Andxd n-Lltsvnde et aia :n JJ;

on спет aeotud vesx: toolide opilaood*  ;:*jne*võr?a

<Ж ooa tooli arühmo olnud no»3$*aohed*

Iltxvltav ai jUlsida OEia tooli JrtHxxio eave voetnud opilcxria- 
IcvlastG ooatoalu aoltuvuöt oppeoduktMieat • liida aadalm edu .
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TQbel Зе1е

Qpllnote otmrvohonjol ooot

oppcodulsuec*  oppelsoelc ja IsoolltUilbi jr^rgi >.**äea e

Koitisu
Öpllao-* 
tO C*vupid

IsDoli 1юо11 
nead 5j □ rUbaao

viia

KÕIK KOKKU 11 19 13 5C 99

SUGU Koos 9 & 12 53 100
;;ains 13 14 14 II 100

II 1 j l ' Kuni 3*5 i 24 10 53 100
SüUSSS M - 4,o 15 17 14 54 100
(took* 4*1  - 4*5 ' 9 19 10 62 100
hLuTO) 4,6 - 4,9 10 21 23 46 too

5,) 33 «В 17 50 100

ÕPPE- Veat 15 39 8 39 101
LOOti 10 11 16 63 100

KOOLI-
Tavaline klooo
LTikXaoo aiatöö

9 21 15 54 99

reo? 9# kleocict 
rrlklaoo aiatee

17 19 2 63 101

1» vol 2» lacaBlat 13 «• 23 59 100
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coda опт сю oldud nnlovro väljaspool «за tooli» 5№к1иЬе et 

вое ocoo l'5nolot) hee edukusega opllrrte tULdioelt tihudmnrt 

oeotuaeot oria tooliga ja klooniga, ulatub oppetUuet ka nu*  

vIsgooc tegovuaoe,

- Edani l&aitleao Spllnöto hJUuu^agtiid &llcipactiLavu 

nidolo, l^UoitluoGB oaid õpilased hinnata jIxx^icl lül tebtoioo*  

Mi ajaviide, toorulr-lnvoir-lun, stihtlealevoi*  r-lus, eii зет^спа- 

jnndunale, abi totevätlMU

tolxlio 3*2#  on toodul nende 5plloote <•, tos va.tt: il juti*  

tovalt Mlcirwele ige ridcvo ItsalrtnioorJ. tahtouoGlc nendo jooke 

iolKLlkult, :81gi vaatmuto hinnangu j:Is?gi les^evod nlnetotud 

tektaiocriid tfUitauxs gWBwB tolm jptltaa» rcltohul on fiolova 

hladaaino aulitleaic- (33 f) ja toaedLdovoiiaaluso:^ (33 )• 

JiirgEKnzad hinnaigud nrlcvalc toi ajavlitckohrle (бГ Л) Hing 

i?51naluoclo olin tooulik s^ntocwjaidUGclc (61 S )• zZpu:, ai. 'i 

nalCT nfein^t föhtauot tetocvalltsal (19 )• ПИеосак 

gute joote on ootepttesict pcc^ldadofi opilaote Ql&k onaU 
cliitoiatolde 1ЭТЭеа*  WtoBDlotollöe uuring^ oodb ealtoCjülo r uv 

auti auhtlcaictasbo rrdMLdr: dee (99 , ), tolale кз!зп1с c^e. aja*  

viite (95 5)*  Gler^oolovod endaod oi luba 3alda# toa eettttoaioo 

ja ajaviite r&cvfca mdJLns hiatodlne tdeaeb 5*ca..itec3t  

vatoot tmlnguto villal vol <m tc^enict PL‘axau jnllcato ^tLaagu- 

to ari|^3toSBe 2ooxiiniiovoi.3QlU3i hindavad 1973»ce uuritul nte. 

Pümu mlcvlaocd cliaM Witaioodl •

^abcl 3e3e eeltdb aaünod aalevalo aitud hirenaagute jaotud*  
□oot õpilaetc pohiz^iaalc Imupa»

Poiöto ja tüdrutote htnarsigud on vo5?dlc;?d.al IHtodaoõcl, poi*

1 Ж1ЖЙыи*  IÜ.dranf/i# ^Mto alavaj tillile • -^L.ie 3
19B0,t lk, 12,
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vabariik

Joonis 3e1• Malevasse tuleku notilvid



50

? Q b О 1

õpllcsto üuhtunSjflö opiloonclovnccx? ООО, 
o /poedulajuc, õppekeele ja toolitüübi

'Tnlev за aisu eeeüjfH» 
viide П1131С- OtilUD

• ••'.liii.
rabva- t-bilff)

vpilnotc 
grupid

jOOlZf*  e*e
VOir^’-
1UD

яшюХдо
GülUint/-
lootega

dODQlO
elu*
Ixutoc
vtütiaa

62 öö 65 17

кЖШ леоз 64 85 38 61 19
61 81 89 67 16

, КШ1 3,5 55 94 91 63 22
3.6-4, Я * S7 23

(IXKfcüro 4,1 - 4,5 56 81 92 C-3 13
hizrno) 4eG . 4e9 79 79 79 00 14

5,0 - 50 100 10)

Г5Р1Тм Vene
wei *»м*№я*.  ■

31 38 67 17
О:li senti 67 34 89 13

Tcrvallito ItiLnoo 61 ai 39 65 16

sxxaz-
SÜÜP

IMklaoc olaton 
9e KlöOOiE* 68 80 . 88 56 23

nlotoo
1eVOi 2e la^äö* 63 100 88 75 33
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$ в b с 1 3«3.

Cpiloeto orvaiW-cd vcncnctc natitudnoot

Õ:yll: '.lylOVCOOC ООО, ÕnpCCÜUbUOO, G ЗО1ХХЭ1О jr,

ТгооКОШЫ jlfcyi

Vnnciinto DUlltU*

'.lÜDOtGlO*

■ Poolda*  
vait

Jtofcik*  Olid iiokku
aolt txioõvarti

$ vantu jt
lOOClüccd ' 
tt$THincd

k6ö татя 60 25 15 130

SUGU Йесс ee 35 0 100
Itatnc 59 19 21 100

fc$s* Г№1 3t5 66 ■ 51 11 100
пжиз 3»6 - 4>0 74 23 4 100
(teODtoino 
hinne) 4,1 - 4,5 47 33 20 100

4#6 • 6B 12 24 130
.. s^,.. «• —§0 121

ÖPPTw Tcno 85 14 100
FOcti 46 31 23 100

Varaline Moso 67 ' 24 8 100
КОСЫ* • Csihlnm aia

tee Selätoaalct X 33 100
IMklaag g2o* 
too 1evol 2e 67 
Id-aaciot

11 22 100
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oid. hindavad üldiselt rooleva fx;kteiooac peale rulwaDnjrnduscle 

kosu toaa^oc tatrastest veidi k&^iulte Cõrgana õppeedukuse 

puhul avaldub tendents hinnete спаз malevat kui ojaviitekohte 

ning itiwaiajcssduselo lemu tooteta© teed, acdalaae edukuse pu

hul on oiulicom nrlev toi tcanirjiD*  jn su!itloctiLfv3toaluo ning 

ehi tetnevrlllua, rwtlmcd Mndrvrd pohtea tol. vene too 11 r. 

õpilased mlevat □jcvxitcvÕkolissmn» 2Ä tüüpi kteeoid© õpi

laste Mmongairit puistab üto oolgo tauäx:ntet mida o^cndovir 

aiaoopetus, sõda tanlutonoto loetakse malevat tai toteevalilml 

rhi andjet*

Llalevc tegevus© poageldixioto ja öoinl cjnl onllactc oooto- 

tu segulou^ata on vanuoatc opilnn^nlcyale»

Piioaa õpilaste küsitlusel aaaänd ЬЬитда! oi cmr elust 

wrawtte-е ot tepeevaoaaöd ш lil tetew евямМ! eitav

» j . i ■_.ni;?..\ ... teete srvteeert ^ЯМв w*  

levcbatxj pvoldavalt (tabel 3>3«)> 25 .3 tUcckoltoclt jn 15 eite*  

volt» Uuidugi ei või uodagi 15 * dIIdM S^Plnlt paljiuk? vono-

öute eitavat boialcut ülte alvQiii:<%^ Spilnsi hõi-юта tom-atuolito 

ja toüalaae ^osiüvita3e uivitcfj * elahhiiate»

VoiKKx.te bimaagute tilpeen eritluD näitab, ot eitav MiiraxiG 

№ ooane omekõito teterlacte vancnatolet 21 Я noaroeoato vaie- 

aete 8 S vra-^u.. Siit voito eeldada, et levintxl on arvaw tOitar- 

la:Jtolc obüsobiva iSltollso stactofutM olout^oluat LÜI r^imdooe 

ITooEwesto jn neidude vmeoato asvmuate voolus naiteb vcola et 

ebasoosiv heluk on laim kui vaid tilalnlnotetixl 15 S*  xwlvavalt 

sulituvate vanaiizitc oaotoal asi noarnecftol ja noldudol Июсшивс, 

tütaslcoto vononate - mlevut ebasoovitavato pidt jatc jxx)tccnt 

on Duuril toote «veOk Küllap t<ltcndab 8йгтазпве et vmc- 

nad oulituvad r&*iooa  ütokõltoolt, üuna oagoli oioulirx lt eita
vat hlmmgute
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IЙО*  
ide

tccr4* 
nlovoi* 
iealU£

VOiDQ*  
lllC SU*  
heida 
or.knnn* 
laoteca

tibi 
rahva* 
nojaa* 
dueelo

aitab 
volide 
elu*  
imtoct

Joonte 3*2*  Malevaooe tuleku rotllvid õppeedukuse
468*1
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LEIrkintovliüroed on o:*inovuDOd  eoot.t ja vene onllcrtc т - xe*  

neto häirituni pooldavalt auhtufc op loote tCTctca ;к.1с^сэ Ha 

poole oooti opilnoto*  aga Ulo UO >3 vene õpil aate vnxaxid. Vt/, 

vähe on vene üpilaot® voMsata no ao neid, kee peavad t-d.cvra 

launa cbaraovltavotee ^irelikulc pe^eldulb vanorvtegi hlira 14 ui 1 

vahe eeeti ja vene opllaute oeavdtu vStorüuatoe dflr: to ovu crt»

Broblcnantilino on vanemate &lr:ianguto зиюзсЗДз и ->t а 

ppeedx&uee ja äenülmlf tQHbtOBe SWdtib olevat ulwit 

J*2roldUDel,  et hnlven on aelevalt пепбев aedade-tei.

ontlnat wimtoeritetee paeeaale teoliJterxdUiXle (коз.’/я -fppoolu*  

Imct äriidees)»

Хшю ora õnilro^taado vraaaatc uoau on oitov Мге.1Ш^ , ?; -le 

ünna levhiud» pttttex? aclrfltž^i eelllr e üfcsraicu altB^-ide $ ellels? 

pidid op‘:lraod Kiaitluael, te; i^nrlu vanenad n Wad

n ^.ov?xi teeni b^oinriXir:*,  vaba oja oieuoüi :.iiut, sfci Imtnaveli- 

1Ш1» vStoüaet twiao Irlbade L^-x -

dajat, taMrrtuat poralsxma ШхЬ:ю nuhkODe veetaimele vo \ ilno*  

j*V*nlat  lonte dblst Icodue. noile EK.ilm#t№ üfxandtivallo .<.faili

dele jaatava Idmvzagn oskteuto iwotrk«id£d on taouutl talv liu 3e^»

MioHlxr; n&MtaDt ot. opilttiTtc a^votoo il^Gvryl nende vr<icnaÄ 

mlovac eelko;l/jö Mite, oaab hnsjudij 1&з1^ю toaga (79 ►) ja 

voota vaha ucgn (77 Г*)»  №lov on leo ooodxi©3;r tacmlatnvolnnlu*  

oakn (75 5)#

Ukmeeloelt jagarod nii õpilnncd Uni ka noiido vananed :^a*  

isust*  et tinlev olulaxtoovolikut oi ooodueta (jaatav lxiii ^ig vaid 

22 Г»*1) е tlldjEdiul ei pea opllnote vmonod nrlovat oi lx Ihade 

li£33*junuDte  kaj undajate egn te tald-Dtunolir; рсе?с'’кош I2ii ю V«j зн

ое vootelec 1» :aaevo^?ra rolitan nonditateo Irj -tc tedut ont rhist 

iteajulh^üt (29 fl)»



r2 t3 T) C X Э ♦ 4 •

toateveaertrte !tuj utlirod Splloeaelevcot noo, õppe*  
cdulmco, cvpelaoclc jn IcoolitUtfti

llll«*l  II I I III**.  .... ............... II, *. .•**.!  N ,

Vcncroü nägid
■ DTirlOVFD

• ee t?OG*-  
иудп*  
VOi^lUDtöpilaoto

,wtfjrupiu

SUGU tlow
— .. ПгЛле

79

ÕPPI- 
T^TXnnJö 
(keclcntnc 
hiroe)

Ktcii 3»5
3.5 - 4,0
4,1 - 4,5
4.5 »  4 ,9*

68
77
72

• •• veba ••• v5i*  
eja clauc*  naluct 
ta&ct valida

< alu- 
katac^

. #

• ee V<)1- ••• hnl*  eee tO- • •• llOO 
rrüuct Ъа&о kintisot jtVlnlnt

Li $Wl№*  M0tÕ

toel? o to fcujm- вс. lihtne atlnt
dajat puhte "itxluo

S veota!-» $3
jel 1"» , _______

*»■*>, ш»««ик.-пии*  инее    аi»».i ww-em***w  .>*Aaeeweeeaei:^^ra*e**wea***

IM 50 57 33-■жнея» **ее*г«яи"»-шы ».*■-**.=*. -*ме*а»-и**  .» *мЛ-.  •-..> «..». .. 1 _*<*.Iin2
ÖP?r~ Vene 75 54
X6Eb. ...... Zootl___  ... 75

Tüveline- !й.аоо 74 75
ErlklriDG elatee 
9e IdLGGöltlt 89 ao
Trikiэго ulatan

- .—ItVQl .St üfraaž,-,.-22

85 01 7 Ю 10
13 79 31 14 35
85 90 13 12 23

21 74 42 15 90

-Л2 12ž A2-J3-.

VJl 
ЧЛ



Joonis 3.3. öpilnoto ktlaitlunc aluool caadud vmcaatc
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Vaatleme vanomto poolt malevale tsitud hinnanguid vool õpi*

laate ri c kaupa» Toeloo tööga harjumise võimalust näevad

malevas enam tütoriente, hea oppoodakuaega õpilaste niixg 1*(2»)  

klmsiot orikloaoidco õppijate vanemad*  Vaba oja oisueta .1 t 

rõhutavad rohton noormeeste, pearoa õppeedukusega opllooto ni 

eriklassis õppijate vasemad, oaoöti ecoti õppekoolega tooliлс 

õpilaöto vanemad*  Teeni aicvoiiioluo cm oluline noormeeste, гзаДо- 

Ima edukusega*  õpilaste ning !•(£•) klaooiot crikla^r Lo õp. i*  

jäte vanemaile, Ilalovoaoo minek tähendab ilnajääniDt laote 

abist kodus rohkem noomoeeto, perena edukusega õpilaste, eest*  

laete j » lüasetot eriklassis õppivate noorte vammile * iial*  

bado harjumuste kujundajana näevad malevat sagedamini nooraeeo*  

tc (!)t parem cdulmnc^a opllanto, aactlaato ja criltlauai õpi*

Iz'-Dtc vanoraad*  dutocvalikulc altalb d5ü kaaca rolikon noorrKjCfitGt 

madala оШ11соисдо opilaotc, vene rnkvuooot õppurite jc ^tevtli*

OG0f*  klaooiü õppijate vanenato arvatoc*  pere' у i-< . № tooo puhku*

oc VGctmirjt tokiotab malev parem õppoodulcuocca ivlnc eriklaDv Lo 

õppijate vono.iatc hinnzm^u järgi*

Koldcuvõttona võib aollcot järeldada, et, ealtoto, coopool 

teadud oletan tütarlaste vanemate eitavama hinnangu pohlnami*  

noot eboDobivolo Icolbolioelo nti^ofäürilc EÕTI rLtoadcn ei ole

antud julmi küllaldane aclotuo» 2'/tarlmte vanemto cai-tcllcc ;t 

ouuroma оса eitav hinnang to«S)rTt b aiaült erinevaiat kanlutluo*

toote Teiooko on nähti, et cioult negntiivood Мзmaru,ud (E&i ku*  

jimdab halbu harjuEWi, takistab porokomo. vUiict puUn^jcvoct*  

miot) on ammemd parema õppooduktKscgn ja kvaliteotnemt htri*

бррсойШдю ei ole vohotult ccotud opilaoto materiaalse 
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duot taotlevate opilaoto kodudele t kus ilooolt ooi tr lakete lao*  

te tegevuueiо üldse ko^cmid nõudeid» Vajab tdpouotoj :lot cci*  

11сю mitoeo nüitojoc avalduva hoiaku olou: too on tegemist v;i*  

№ korgote noudniete või kooli taotluste suhtes varr upidiote 

taotlustega?

Teona vael kindlaks vanemate ja õpilaste andi hinnragute 

vahekorra. ^ocnisol 3.1» on kUoitltx«r tulemuste alusel ooiatud 

otatiotilioclt olulisel tauerial torrolntoioonid vmonrte jt 

õpilaste hTmiBiflliti wtiole Kõigepealt nMtt ot vanemate hinnan

gud on omavahel sootud, ocogu kindlcnolt välja kujunaniid, opi- 

loota endi h imanguto vahelised ko^olatiivaod seosed tiga on 

ebaolulised. Omavahel on koiga tugovmalt sootud vanemate j . 

õpilaste endi hinnangud malevale kui toaniniovoi icluoole ja 

vabe oja aisustaaiso ning suhtlemise kohrilc, liccd on üldoe 

koiga olulloonnto peatud nxilava fimlrbDiocxiid, nillc mndar.iiacl 

ae. vanomtc ja opilapte Utooeal ouhtclioclt ouur*  Jalava kliait*  

leninG vanemto poolt tocniiilrrvõlnnlUDCiir on hL ^iüivrate oootite 

keijtoOG ning no j utab seega kolge anan aeleva hindnr<ot tõrvi

kuna. Siin nürgitud hindaniae cilwioid võib lugeda positiivseks 

ning neile oacxb tugineda edaaiaeo tWo ябнаво вМиМм -flew 

danloel nii opilaoto kui lootev auotaato seae.

Kclnenu kokkuvottoto võib cürkida, ot totaalne Eei tl ( il- 

laoaalova rlthoadec on Hirnu koollop .loote oeoo etna levinud kui 

omal tool t^Uloaoirdno mõnda aoutuese voi toitlooe.

Et Guurondada ualova oenttihtaust, tulob asvootada to PiJmu 

linna kooliõpilastele iseloomttllks joontega ja srthtirflmgri oa- 
IcvaoDO. Süvenenumalt on vaja tegelda vana õppekoolega kool .C/j 

opilaoto^ aeda садп, ot opllocto andi hizmnx?gu jtegi on nende 

vaiuxiate oulitininc nolovnnco positiivne.

JalGvarühnndc konplcktccrinioel on kasulik teadae et Flmu
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---------- õpilased 
---------- lastevanmad

Joonis 3*4»  õpilaste jo nonde vonerinto õpi la lalcrvn 
funktsioonidele antud hinnangute 
kon^olotsioc^iif^rvif
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. Jtolo on nic-lcv oaranjoonGo estoonlastees öttitlertiloe < 
xüniatetete*  iTopcgaadatääo tuleb auidugi arvestada te erineva*  

te gruppide eripära»

jupvoew, et lactovanciiad suhtuvad nalcvaooe halvustavalt,ei 

pea paika*  Гпагзоа vanonnid on nõua aaatao onn lant anlovarxjc, 

kao on votnaluo harjuda touiao tUISgu, airjurtadn vr.ba et до ja 

toonida taskuraha. Ehkki vananed oi looda, ot ualovus nende 

lopa laiate oaa õige elukutse, ei noodaeta nolev valdava oca va*  

nenate oooloot halbade terjumato kuj?nonict oga takista pero*  

konna Qhloe puhlmoc vootelet*

Onnlaadno cm auhtunino nalevaooc criklaooide ja parma õp*  

peodukuoogn õpilastel ja ka lactcvmcnatol*  Ilmalt eolt? t tee-
olin nalovalc kõrgendatud noüdaioi, niide адо vllrxmo Irui nnsal- 

organioatoioon oriontoeruderj kootaiaolc toötxidlle, rtihuliiada ci 

oaa*  DiforciitDccrltud liEioncnine aitoko ада olingi olukorda nuu- 

Ме

^b‘ut unine гэг j rMittoD ja ettevõte teo*  Anlcootkrnitluu arr- b 

motarjall te õpilaste tuUtcniDo tehta vüljocpool nalovat*

Himu linna ettevõtetao ja orgsaioatoiocKiideD tdütoo ouval 

16 % Idbitletutoot*

rlnovate tumnunte (augu, appoodutoo, teel, teolltäUp) kau

du vordlcnlnc näitab, ot kõlkidoo rülmodea jäävad MiinoCTinti 

nood opilaaod, tea tUOtaaid väljaspool nalcvnt (tabel 3*1  •)• 

Eendite tuleb olin lugeda hea ja vüge hou õppoodulrano. r õpi- 
laol, kollcdoot "vaid" vaatavalt 46 % ja 50 >> tu JtatJ auvavaio*  

ajal piimu linna ottovoteteo ja oi?grffiiDetoioonldoo*

Зо1до^ ottovõtetoa töütnniae auixiitluDOga on vene õppe*  

teele®» toolide õpil saod, kellede ooao v ootav tontoagent all 
daataearivaln (63 tribol 3*5*)  arvakuc© toovu
taganiool tulete oode tooioolt orveatüdas veas© koolide õpil ^ed 
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ei hoia töünt kõrvele, vaid leiavad mkonduat vdljonpool or>i-

Inranlovat*

Tahul 3e5*

- Suvevaheajal väljaspool ntlcvat töötanud 

õpilaste ooatuhtouD goo, õppeedukuse, koo

le ja kooli tCilbi j3rgi.

53 „59 % 54 62 46 50 39 63 54 - 63 59
—UI ■ ■■ ■! .1   IHU—* » ■. - I IIIIIHM III Ml НИ MUHU I.....................■ «*•1—111. I ........................... ...... II-».».—IT.

. ■ l ' '

Küoitluo näitas, et õpilased töötasid euvioel looolivalionjrl

79 ettovõttoa ja najandio*  SoUeroc hulk cn arvatud ka na,au

did, kun töötati nalevaröhnado^*  Gooti jEEtb mlovnrtoinado boas- 

nojandeid vLUjaarvatcoId. (По vool uaboe 50 ettevõtet ja arrni*  

oatoiooni (tabel 3*6.,  3*7»,  3«i*)*  Kuna (iikootlrUaitlasoL < . 

oaalcntxl kõik Piima lima IsoDkkoolilonGtt -jad aine; ka kolk vaa

tajad oi rlteklnud alati dm аза töölrolie ninotuat, oflr(4- 

tud kosun olooa tcs21iklax30n nõnovarm ouurar^i»

Oluline on tooda ka oodn, kuldoc jüid õpllraod mlmlc töö- 
tasisegB ettovõtetag, ox^anitxit0iodnideoe na^eiltee*  Äonteeet- 

octoko indikaatoritele on clin оалодес tabelites oaitatud voo— 

tiiDcd klbiamolo, koo kEIöltlotavad Uihokrsid uncoti бепгюое an;>~ 

taeae te®Le QDtoed nende аоиШзЬе ШоМа*  яЫв õpilased < 
tokaid, kui tuloko veol valida aoutus, Min ouvol tuule sinna*
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Т О Ь О 1 Зебе

Piimu linnu abituzdLontido 19ОЗ*с.

Duvcmüioaja fcüükohad pollm*  jcsidnoen.

■

JrlCe 
Ш*.

YUüholit göül olnud 
opilaote 
aa?v

Тадю! ;»oox?ikc
ntaou W-Jtndu
BOOTljutO OCllOfi
Gö_______ ix-.landla

' Wä Itülingu DOVhOOU 14 e. ев

2e ГОНТОГО oovtooe 4 * •В

3. Vltotei uovhooc 3 ee ев

4. Tuli novhoao . 2 1 ев

5. Triigi oovhooc 2 1 ее

6. ühtne. oovhooc 2 1 ее

7. Sindi OOVhöOO 1 Ш ев

3e Himu сыйюов z m ев

9. Tlhonotoa covhooc 1 1 «**

10. Kolhooo "Siide" 11 А ев

11. üoIIioog «чМшг • 5 " t е»

12. Kolhooc utor 4 ев

13. Kolhooo ”Knlov.ipoey 4 2 ев
14. Xolhooc 'Tolcovllf’ 1 ■» W

15. Kolhoos f4tilvajar 1 w ев

16. Kolhooo "Vohentwnen 1 1 ев

17. Kolhoou "Piimu Kalur" 1 <■ ев

18. Kolhooc läti 83T«c 3 . 1 ее

19. TöUlaugar - . 1 w ев

20. Kolhooc (aaJond tfipeueto*  
nata) . 7 3 5

21. Kolhooo "Edud" *» «• ■
22e Af^ot 'Звп t uokoondiD 1
23. KaloDajand , . 1 1
24. IZEuniGlaajpIasnvütuD . 2 1 ев

25. T&ticjaen 1 ■
86 • 8» 2 1 3

Kokku Тб 11
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Т о Ъ О 1 3»7е

Pärnu linne abiturientide 19*13#-  •

BtrvevrMnja turJkalind töOotueettOTototeo

Jrk» TUukoht 23ul Tarani oovikn
, ninna ; :t !

opilaD*  ooovi**
to TV jeto TV

n *■*■*    «■■iii**Iii*i ii* * ei ■ iii ■ ..|i*»*i*  *r...  .■w**..  ■■!!*.■.  ■*  ■■«*.•1.  .*•  *i*  i I    

1# «Viir33urkn
2*  :;otf^oknabinoot
3# IlüOinatahüC
4» rTlkOTOn
5*  LinoktK ibinoet
5*  1eDetD*  nltle Vabrik
7» üablUDveLrlk
ne ' -

• «to .unanx^1
• lMtu,KLite3aLldö  Tefceo*
• TK «Tootoi«
• Teliaaca (п \поШз flHiMnüüa)
• Plinr.r^xklc^o Itoab:lnaat .
• - Ы11 l!xristoent
• Kalaluu ibinaat
• Iä lÄM I •
• uUetcto
• ВериМЯ! >‘^ua
• iCüiiiunnülattcvototc Kcx.&in-aa-t
• Elaraaojandm:toondis
• ToonindUErtoot rltrval. tijuui
i cxanlndBWi (ISttis atoktaate)
• SiäBTOln
» ziutobaan
, .ÜV. 1

. : ‘ ■

• :

3 
1 

13
2 
2 
1
1 
1
9 
2 
3
1
9
1 
9 
5
4 
1 
5
5 
1
1 
5 
3
2 
4
1

1 
w
2
1
3
1
4

3

1
3
1
1
2

2

2
1
8
2
4
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Tabel 3,#

PQKB lliair kcöldsx)1113potrjabc

19D3eG» cuvofvcjhctjc tötoohaS^iutv^idUDCO u£ac>

r^ttctooviiioaJtUMD * * * * * * * * * * 11 * 13

toke Töätoh* Tuül TcggjI oovlkL
W* glnuC

.
tC CCT ______

WM^w*M>*w«W*eee»«»*ewwwie»."Wewee»e*wW"=*»«wW»- хм»»чжмесяееевеж. .«_а«-±ж ж .явзж.-меееееевяеаеееееевеев

1е Tüü3?G?? 2
2, Kc^cndanvalltet^ 9
Зе газгь 4
4е Kauplus ^Jõekalda” 1
5» KaqpluD ^Oja1 1
б, кпирХш nTiinnf* 2
?• Kauplus (ettevõte aü^ldmtu) 2
3» KdtibandQB (ettevõte rtMdi^te) 2
9» stRBflto 1temaiW№8t 10

10» Г^Лк1а ”At&mtt!sa” 1
11 • 33Äla $T,Uan 1
12» ПииЫа 1
13e Lv<5kla (ettovote ril^diiata) 2
14 < HcntoMi «Pttaia” 1
15« ScnntoOTiUD 3
1G* Belgia 2
17* Apteek . 1
13 ♦ Lnotoaod 16
19e Н^сюНаойюз? 3
20* Kuurortide Kltibl 2
21 • Kultuuri- ja ри11керш*к 1
22 • Шюооа TClivur^KxKt 1
23» Gpordilaxdtee 1
24, VT.t) ^:olcv” 1
23* Vctolp^iotoiimnc 2
26, Keila ceoloo^aräha 2

2
5

.♦
10
t

1
•

1
3
w

6
1

2
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Et Uldlötcda sndaeid toolUS?aetajate oclzire гаге W3v-<h- 

tcdoct, ocltaae need tabelis 3*9e  takku võetuna ettevõtet: 

rUhnade kaapa» .

selgub, et kolhessüss toötae 198 • , awel 39, icivhwl*  

dee 30 ja UldoG poHaaajeoduses 75 opilnat (vastavalt llgiknu- 

du 16, 12 ja 31 % suvevoheojol Ш& kžllxmtest) •
.Samaane kolhoosi loheta tagasi kolmandik naist, ’хи kolhoo

sis töötasid» sovhooside kohta on vastav nhit^a sel tai.andi 

samasse pollumcjanduoeitevottosBe laheta tihtekokim uuautl t‘=v*  

lo ligikaudu 30 0 suvel põlluasjanduses tSUtunui^t» Vocl 11 

õpilast valita л&хе pSv.ioc^audwsettcvottc suvloata tSutahrJto» 

j^Kbod kõnelevad selgelt kolhooside populaaraiuett sxxvioe tst- 

kohana»

Htxnu Нззп?^ eK»ti^icntidn 15>33*r»  

sirvevcheaja tüükolxad ottevotete riihrxcdc kaupa*

Jrk» rttevetete r^bnad Tuül Sr^GGt
•:.e etes twiiii

soovijad oÄtei ’ *
—-------—  л.ШтаЧс^

1» Kolhoosid . . ! > 39 13 6
2» Sovhoosid 30 4 *
3» Mttft pöiotmnjmdiioettevottecl 7 55 5

КОЙ5Л2 polltnaj ondiK)oc 76 22 - $1
4e . Tehased^ vehnimd • 44 17 16
5« Toidualnctet3Uf?t»3 29 9 8
6» Teenlndun, trcaispwt 22 9 12

Kokku linna tö^rtuoettevotõteo 95 35 36
7» Kaubandus 23 12 > 22
3» Toltluntur: 1G 3 4
9e iluud asutuoed ja argm5.öf'taioonid 35 14 12

lloldcu taubmduo, toitlustus,
suud asutused jn ooE*goni g|
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T^Muaettevctetcct kteltlene kõi^epcclt tch^celd jn vab*  

ritald, Icuc tautan 44 öpilnot, s*o<  Hgik udu vt4c;vl kr it*  

letervtstst tantingendlate blaadeo eelnev iile toidixiintötrijcvu*  

se ettevõtted, toöetusl*  ti Intxr- tr - 

trnn':pc:xllnfniturcd wlgufo*  et linna tööstusest W9Ibb Idoo $5 

opilnnt s»o*  39 # ruvwnher.jrl tr toridnt» T.inna t:."'- :.arcita- 

võtete poptžlaarcust toestab fakt, ct see valdkond tMiaiakr 

75 £ yHataees (tagasi pöörduks 37 S> tö tnuict, + *n  vi -n 

n&e seltesee valdteidn toalws ettevõtte)»

ОкжэНе jupina да esitatud tedbandte*  jst tc t; ^tueette*  

võtted ntag Ulej3;’ä:ud ccutased ja ax^mlcntrleenid, XiS W’Jt^ 

?4 ÕT^pu/it (30 5$ t*JUtr>7t^ost  apilr^tcct)» »Md та 5'd.lr.atc 

eslietstymd t^dtar-ilsls^iad oast as-endub 91 % ulatu: ca eelfiloe 

aastaea vav.PGldes» .

ni..lcv51.üalwt (G3 %), mast- tW54ilctU0t Ptteto iiOijkZio^llooila^ 

te tSeiaeot hux*ict  aas t3Sl<m\^he a«?/ Mae väetu, Gedr ^lb bto*  

aitavat ka soov t3tTtada linaa t^@to06ttov5tpet< e ($9 )t kt:n 

ро1$вн» ja böotl^l/:№te vrlikuvol. nolucod soode ^1, prj;-;t нэ 

trssstaoettevctötae ja teiHee linna asutustee: ja oblx^ ^otMoo*  

sildes üldjuhul pettewet ai valatete ** selleose vnlck i:X;\ 13*  

heko tööle рааазда oaiga palju ooll^l ( ’,2 colninc ct) kui eani 

teete.


