Uueneva hariduse v6tmeprobleem
Viimasel poolsajandil on haridust lest, milline on Llus hariduspalircligmir
palju reformitud, kuid rahulolema- itr mis positivistlikust ei ole meile vastutus kasvab kogu maailmas, Alates v6etrrv.
1970. aastatest on haridust hakatud
U. V. Olen piiri, et paradigmtr orr vt-rpidama juba globaalprobleemiks. nanenud. Seetirttu peaksime riritnma
Haridusuuenduscga ei olda rahul lahti aruLeda uue hirridusparadigrnir
ka Eestis, see on keeruline protsess, struktuuli. Patrr ni'idalat tagzrsi Har'imis suuresti toetub iseregulatsioo- dusminisbeeriumi nirupidamisol tegir.r
nile. Eksitud on pdhimdtte vastu la- kirtse astuda selles suunas szrmnrukese,
hendada kdigepealt 6igesti iildkiisi- aga eba6nnestunult. Kohalohind, mulle
mused ja seej:irel hakata iiksikkiisimuste kallal tcicitama, sest vastasel
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korral hakkame paratamatult ko- ENE GRAUBERG REIN VIHALEM
mistama iildkiisimuste otsa. Vdib- Ulo vooclruo PEETER KRETTzBERG
olla on aga viga hoopiski vundamendis ja uut haridushoonet tuleb
hakata ehitama iisna teistmoodi.
Arutamaks, milles viiljendub kriis
hariduselus, sealhulgas ka Eesti hariduselus, milles v6iks olla viljapdds ja teaduse osa selles, olid toimetusse kutsutud filosoofiakandidaadid ENE GRAUBERG, Ul,O
VOOGL{D ja REIN \aIIALEMM,

pedagoogikakandidaadid VIM
RIJ'US ja PEEI'IIll. KREITZIIEIIG.
Vestlusringi suunas ENE GIiAU-

BERG. Toimetust esindasid peatoimetaja JtlI{AN SEPP ja tcma asetiiitja VIfVI EKS'IU., kcs ka cicklu
kirj.r pani. Pildid tcgi TONU KALLE.

E. G. Murrangulistel
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probleemid, nt milline on hariduse osa
r-il'riskonnzrs, rnillised on muutuva r.ihjskonna uued n6uded hnlidusele .ine.
Neid lnhendamata on laske sarnntugi
edasi trstuda. Koigepetrlt tuleks selgusee .jiru da hari du sel e e si tatavates til cli ste s
I

vdiirtustes, edasi saaks hakata tegelema konkreetsemate tehnoloogiliste klisimustega. Praeguserega voib rn<Jnes
mt'rttes renessans'igtr virrrelda. See on
aeg, mil on murdumtrs 17.-18. sa.jrrndil
Euroopa kr.rltuuris ku.junenud vliiiltlrscd, mis s:rid nluseks Euroopn htrliduse-
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haridusparadigma
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le. Nende :rsemele on ku.junemas lruccl
.ia see niihtus peegeldub kn Eesti koolielus. Minu arvates peitub pnrbleern sel-

les, et positivistlik haridusparadign'rr
on ennnst ammendnmzrs, zrsentele on
kujunemas uus, mis s6ltub uutest viiar'tustest. Tiina peaksimegi riizikirnar sel-
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vrilremalt n:iis nii, pritdsid selgust saada paradig'rrra:etilise selgusetir. At-virn,
et see ei ole virimalik, rnistot'iu eeltt;ti t:inase vestlusringi niiol on asjakol-rane.

Teine kusimus: vestlusring parem:rl
iuhul sanb tostatada v6i viilja selgilada
kindlasti kasitlemist vajervate plobleemide ringi, aga niisr.rguses rihisarulelus
ei saa midagi p6hjalikult selgeks n'rirelda. Seetirttu on ettepanek keskenclucla
tilr-rn sellele, et {'onnuleerida mingiler
osale haridus- jtr kultuuritegel:rstest
r.ilr:sanded uue hariduspar:rdigrna loonriseks. Tehn ettepanek Haridusn.rinis-

teeriumile (ja miks mitte ministeeriunri

Koige vajalikum
praegushetkel on
uue haridusaluse
kujundamine.

kar"rdu valitsusele) korraldada kinnine Vestlusringis
konkurss uue hari dusparadi gma srurrni- osaleiad pakuvad
seks ja av:rlikustada nirnekiri, kelle poo- viilja konkursi.
le on pti<)rdutud. Miks kinninr:? Kellelgi
pole nii paliu aegzr, et pa:rl kuud sil'ritult
surnuks liiria, :rga hlhema tahtaiaga ci
tee midagi, see on suut" ja rtrske tod. Al'-

vitn, et Eestimaal tekib
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lohkerngi loomingulist nihrna, kelle
vtrimne pingutus petrb saurna vastavait
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Ttrhtes saavutirda tningeid rriltkeicl

Eesti iihiskonna eius, ei stra l:ihtekoh:rks vtittrr nr:r.junciuse iimberkulr-:rl drrmist ja :u-cngut, kuigi igas pnrtsessis on
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on plzrneeritud 10 ir:,rsttr petrle. Regirxrni-

ti

on aga tingimused

ia ptrbleerrid

ne vzrd, v:r.jancb omrr hi'rt'i clusill r:sei

kehtib ka Eesti kohttr, kuid

UNESCO tooruhm

valmistab ette
21. salandi
haridusparadigmat

er-r- ja

-poliitikat.

ti. See

tcacllast,e

stirr:r orr serni .jririnud hiiiid.jrrks jrrliileks

korbes.

3

R. V' oz E. Graubergi.ia U. Vooglaiu sissejuhatauate m\tetega ndus, laio.s tcihenduses positi.uistlih paradigmo. on ennast antmendctnucl. Toetab U. vooglaiju., hcs
seab Eesti haridusringh.ondadele (ja mitte airuult neile) funtlamentaalse tilesctntle.

Kesksel kohal hakkab olema v:izirtusslisteem i:r selle kujunemine pole ainult hariduse probleem, kuigi hariduse osa on vziga oluline.
P. K. i;hineb probleemio.setusegaja toob omalt poolt nciite haridusajakrr.rs/. Kolm
k6ige suuremat har:idusalast tddd on kirjr.rtanud Platon, Rousseau ja l)ewey. Nende
jaoks ei olnud klisimus selles, et hirndust rimber teha, vzrid hariduse kaudu rihiskonda r.imber teha. Meil ei ole mingit alust rzialkida hariduse kriisist eraldi. Kr.iteeEi ole hariduskriisi riumiks ei saa v6tta praktikat, mida haridus nagu peaks teenindama, see on trir.ipieraldi, line funktsionalistlik vaatekoht. Hariduse rolli vaatamine olemasoleva pltrktikn
kriisiniihtused on teenindamisena on paradigmaatiline tuumkr-isimus, mille rimber praegu pr.liu

Piirast II rnaailmasirda muudeti haridus tootlikuks
j6uks. Haridus viis paljud riigid kiiresti 6itsengule, agzr tagasikx.rk oli see, et majandus oma kitsa utilitarismiga mtitiras kogu hadduse palge. Hakati miirkama, et

ilhiskonnas vaieldakse Liidnemtrailmas.
tervikuna.

haridus aitab kaasa inimeste selekteerimisele, kogu status rluo sriilitrrmjsele.ja t0dtab tegelikult vabaduse kao suunzrs.

17.-l

saj vdlja
u nenud
vaartused on
hakanud muutuma,
see peegeldub ka
hariduses.
B.

kuj

Laiemas mastaabi s r:izigi takse praegu vai gustusparadi gma viri Ne r,vtoni partrdi gma, mille kohaselt vzieirtusttrti tCreotsing (on olemas riks ia ninus t6de veiliaspool
meid), kriisist. P6hiprobleem ei oie se)les, et riks tark mees m6tleb Eesti inoks viil.jtr
absoluutselt 6ige lahenduse, vaid selles, kuidas laial alusel .ja kompetentselt.jt)ud:r
mingitele rihisteie otsustele, mis meid samal ajal solidariseerivad.
E. G. Situatsioon on eriline selle poolest, et kogu tsiviliseeritud maailn-r on alates
17.-18. sajandist elanud vziga kindlatest vzizirtustest leihtudes jzr ntirid olr need ht:kanud muutuma. U. Vooglaid pristitas irigesti krisimuse htrlidusp:rracligrnzr stluktuurist. Sisseiuhatuseks meenutaksin, millele toetus uusaegne kultuur.jtr millised
olid p6hivziSrtused, rnis peegeldusid ka haliduses. See rii treg, kus usk trrrnstsendentatrlsesse iumalzrsse hakkas asendunrar usuga inimesse. Inimene l'rakkas ennr.rst
pidama maailma keskpunktiks ia arvrrti, et siis vojb ta ka muutu ma:rilmn vtrsta,

valt oma vaiadustele, teaduslik-plaktilisest tegevusest knsu saadtr. Ttrr.bi.jalik

rihiskond tanaprieva rn6istes htrkkas omzr trlustes siis viilia kuiunemzr.
Uusaegne hariduse pnradigma tugines sellele, et teadmine on absoluutne, igirsugune alternatiivsus vzilistati ja se)le absoluutse teadmise kaudu pidi inimerre.jouclma maailmar valitsemisele, et saada maksimaalselb kasu. Teisis6nu, kogu r.il'riskonna kultuuri :rluseks sai tehnoioogiline plogress. See vana kultuuriptrrurdigrra leidis
peegelduse positivistlikus halidusparadi gmas.
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P. K. Nfuial maailmas on
R. V. Me ei saa Oelda,

teaduslikult

kiisiiai

hel, et satrda tunnustatud k
V. R. Krri me posirivisnri
mirstada tarkusegir.
E. Gra ttberg u i.i b .j tLttLjcir.jL
testada.

P. K. I(ohrlik kr-iis hirridusr
1e.r. 1.' l(,()n)(, sUut.e lrrrlg;r vi

k,rltktt rrr.,,rrlrrs1 rrll voi rrt;rs .i;
nl ngeitl hil'idusotsustusr te
f)arrncs ltaiklt c-rpeta jirte etti
P, K. mciri.ratleb pctsitiuismi haritlttses. Ta ei l?cisitle sed.cL teotl.m.i.steipetttseno., uo.i.rl
illdise hoiahuna. Oluline tunnus
ka)jk haridusprotsessid on mri:iratud vill.jrrspriol
meid teatud obiektiivsetest loodusseadustest
liihtuvalt. Meie rilesanne on trinult

neid tunnetada ja jzirgida. Me ei pea ise <ltsima l.rariduse eesmarko, need on kusagil
vzil.jtrspool mei d nagu ioodussetrdused.
Teisettii voib esiie t6sta, et positiivse parardi6nntr irirgi <>tsitakse statistijiste vir'
henditega ef'ektiivseid kontrollivahendeid haridusprotsessi suunamiseks kindlalt
ette antud eesmarkide kohaselt.
Vastandvariant oleks, kui haridusprotsessis osalejad se)le protsessi ise looks. Nt
Haridusprotsessis 6petaja ja irpilased arutavad ldbi, mis viriks <;jla rihistegevuse loppresulteeat.
osalejad peaksid Positiivsele paradigmale vastav triripuuring voiks vzilja n:iha j:irgmiselt. Viret:rkselleprotsessi ise se mingi suvaline eesmArk (nt mitu korda irpetaja tunnis r:idgib, kiidnb, karistnb).
looma' Uurit:rkse vziliseid niiitaiaid .ia korreleeritakse eesmiirgiga, mis on zrntud viil.iastpoolt, n.ritte osllv6tjtlte vahel labi arututud.j:r orn:rks voetud. Ajnsaks viiiiltuseks
peetakse teadmist, teadmiste kirige korgen-r tase on teadus .j:r teaduse kr-rrgem tirse
on ttippisteadus.
Viimasel ajal olen j<-rudnud jrlreldusele, et koik pirhikonstluktsioonid baseeluvaci
teatud metafinridel. Ing)ased on leidnr"rd, et tetrdmiste omtrndtrmisei, ignptlevakr)nes ia mujalgi domineerib nn torume&llbor (kuidas sa arru ei satlnud, mis ma sulle
teatasin; see on nii, ntrgu ritiesin.jne). Alaselet:rtult
see, mis olr nrirrus, pr.t:b sinu
- vr"ri tiihen dus tesristeemi .
pzihe minemtr, murdum ata l ribi sj nu i nterpretatsi ooni
E. G. lisa.b olulise hriteerittmi, millest seni rtici.slittrd cl ola. Positivisrni r.iks.jr-rhtpirhimdte on teaduse rihtsr"rse idee
ei ole pirhirldttelist erinevust humtrnitau'- .jtr
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loodusteaduste vzrhel. Hr.rmanitaarteadused virivad muutuda teaduseks selle sirna
tripses tiil.renduses, kui nad .juhinduvad loodusteaduste p<ihim6tetest, kasutavad
nr'ihtr.rste kirjeldamisel v6irnulikult t:ipseid metodoloogiiisi vahendeid. Seega, mida
tiipsr:malt me suudame uhiskondtr in jnimest kirjeldada, m6<1ta ja kaaluda, seda
tireprilasem moie teadmine on. See on kvantitatiivne lirhenemine maailmale.

P. K. Fundtrmentaalne kujund, mis Platonist alates kujundab m5tlemist,

on

rlr-riste inimloomusest. Postuler:r'itakse mingi viiljaspool aegar, tuumi ja keskkt>nda
eksisteeriv .jumalik inimloomus, mida ktrsvatus peab j;irgima. On ainult riks irige

tee selle inimloomuse nrendamiseks ja seda priritakse tunnetada. Sellise jnimelu
rnateriali seeri mise vastu astus esimesena Dervey.
E. G. Positivistlik motlemine saab tdepoolest oma alustes alguse antiigist. Positivisln sellisenrl, n21gu n'reie teda tunneme, kuiunes 19. sajandil.
R. V. ropsus/a6, rrntiigi kohttr ei v6i tielda positivism.
V. R. Eestis avr-rldub positivistlik mottelaad oluliselt selles, kuidas me inimesl
kr.r.jutame.ja nrissugustele psril.r).roloogilistele koolkondadele me inimese kirjeldan.rise1 tugirreme. Pohiliselt tuginetakse biheiviorismile ja tohutu vaimustusega m6odetr'rksr: koike, r'nida r-r-rr"rirttr annzrb. Suur osa Ttrltu Ulikoolis irppinud psthl'rolooge on
rar.rclselt sellel seisr,rk<;hal. Alvzrtzrkse, et inimese kohta saab otsuse langetadtr testide poh.jal, nris suures osas Liiiinest adapteeritud. Sotsioloogiat, maiandusteadustia
kultuloloogiat ei ole kuigiv<)rd eesti pedagoogika alusena tunnistatud, psuhholoogiat kiill, 21[{il see psrlhholo<>gia, ma kordan, on vtiga selgepiirilise]t biheivioristlik
rrr positivistlik. Opetaiad on altid teste kasutama ja nende pdhjal 6pilaste kohta
mri2irarra (o lo sir-ru koht ei ole keskkoolis).
P. K. NIuial mairilmas on psiihhomeetfiline lzihenemine samuti viign levinud.
R. V. Me ei sa:,r iieldzr, et i n i m e n e on niisugune viri teistsugune, vaid
te a.r clu slik r.r lt kiisitades taon nii-qugune. llksikudsuunad voistlevadomavahel, et stracla tunnustatud kui teadus. See on positivistlik reduktsionism.
V. R, I(ui me positivisnri sarntrstame tezrdmiseger, siis uut par:rdigmtrt vtliks s:rn

r r

r-s1,ari:'i

Positivistlik
motlemine saab
alguse antiigist.

Positivism
tdnapievases
moistes kujunes
19. sajandil.

tat'k lt segtr.

E. ()ra.ttlxt-g

L;i.ib

.jLttujii.t'.jc lu-ii.sillihlustcle ltaritlLLses, eda.si

ptiiital*egi.

loh.ti. nt.i-

ttstor1.n..

kliis h:rlidr-rses on seotud piiritu detsentralismigtr. El:rb kuiutlus sel- Kontrollimatu
et loome suure hulga vurstiriigikesi, kes k6ik ise otsustavad oma asju, nende-st detsentraliseerimine
kol<ku lnoodr.rstub virimas itr tore Eesti riik. Naeme igal strmmul, et me ei suuda viib selleni, et
tiidtame iseendale.
mingeicl hrt'idusotsr.rstusi tehtr.jtr realiseelub Peteri printsiip
P. K. Kohalik

'lest,

Ptrnnes pr.riktr 6pettrltrte ettevalmisttrmise kavasid, m6tleme, kuidns r.ilikoriis ole- hakkavad tootama
nrirsolevrrte kateedrite irppej6ud saaksid koolmust. Mingit probieetni ei teki trga enda,iaoks.
sellest, millist opetajzrt oleks vaia vrilj:r saatte. Ktsimus on demoklaatljkes otsush

aridusasutused

tlrst.e nrehhani snr i cles.

'leisest kiil.jest: vtrnt'rsti olid lugernine, kiljutamine ja an'utamine palatamatult Varem oli Uheselt
vajtrlikud lihtsrrd oskused .ja kellelgi ei tekkinud mr-rtet, et haridus vtliks rnidagi arusaadav, mida
nruucl olla. Htuidustase on viimasaja1 nriirkimisvirarselt tr-rusnud. At'enenud maa- haridus peab
des saab keskhariduse r.ile 907a nooltest. Tekib kusimus, mida nii pika rippeaja inimesele andma,
.jrxrksr.rl krxrli-qeinte

vahel teha

k:rs teenindada vriliseid nr-ludmisi v6i otr kool inno- nuud enam mitte.

virntiliste otsustuste l;ihtek<lht.- Kriis eksisteerib ta)esti, kuid seejuures ej ttle mingit
iihesel t miialatavat krii si k6i gi s sotsiaal setes kooslustes.
E. G. Kui tilr.rapiieval lileigitakse kriisist, tr.rutrkse tavaliselt viilja kolm probleemiclekonrplcksi: kriis nraitrnduses, poliitilises iulrtimises ja vatirtuste kriis. Kaks
esir.nest or-r i.ihcdtrlt seotud viiiirttlste kriisiga, see omakorda htrridusega.
P. K. Sagcli nrr-ristettrkse kliisi all olukolda, et e1u on viiljunud vanast ptrradig-

milst, nLltetak-se tzrga sedtr, r'nid:r on vaia rilettrda.
V. R. nrlrrslrul> eclhinele.jcLtes4a, et hogu m.a.a.i)mcts rnr ho.ri.dus* ja lzultuut'iparad.ignt.cr. rrt.Lt.Lttttnt.os. Pezrksinre tiipsust:rma, rnil mtiiirtrl paladignn:ratiline rluutus Eestis
ei'ir-reb lnu,jtrl mzrailmas, Euxrop:r kultr-ruris jn eriti NLiidus toimuvast. Annaksin
rrriirks6nad, mis olen enda.jtroks l:r1'rti mirtestanud. Tundub, et tegentist on arvestrttava ihasinihkegtr. Loetule tuginedes ritleksjn, et hariduskriis on seletatav sellegtr,
kr-ridas ti)<)turg tliitub. N,ihtub, et haridus ei vtrhnista inimesi ette uuele stndivale
iil'riskonr.rntriribile. Kuj l.rariclus.ja rihiskond srrtuvad vastuollu, tekivad probleemid
nii iihiskonna, hariduse kui ka isiksuse t:rsandil. Leaines on tegernist postindust-
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Paradigmaatilised
nihked Liidnes,
endises N Liidus ja
Eestis on erinevad.
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riaalsest ja industriaalsest r.ihiskonnast pririt nihetega. Nliidu rihiskgnda nilretaksin industriaalfeodalistlikuks. L[eminek toimub industriaall'eocla]istlikr,rst ilhiskonnast tihiskonda, mille tritip on x. Paradigmaatiiine nihe on seet6ttu Liiiir-rest
erinev.

Mis puudutab Eestit ja eestiasi, siis siin on veel palju agraarse mirtiemise sugemeid, omariiklus eksisteeris lrihikest aega, kihelkonnad ja maakonnad olid varem
vti.lja kujunenud. Eestit iselurmustab regionazrlne m6tlemine, mis liikliku nl6tteviisini ei kuunigi ja on <lmamoodi ara segatud industriaalfeodaiistlikuga. Arvan, et
paradi gmaatili sed nihked on kdi grl .j u}rtudel eri n e vad.
Peeter Kreitzberg esitas ilige dilemma. Uhelt poolt eesrneilgikeskne rihisk6nd, lijkumine kellegi antud ilusa eesmiirgi poole. Teiselt purlt solidaarsus ia kousliikunrine. See dilemma vtlib olla k<iiki stisteeme rihendzrv, ainult meie stardipositsioon on
nii uhe kui teise valiku puhul p6hinrotteliselt erinev.
R. V. on illdjoontes eel\elduga n6us, kuid hoiatab ohu eest mitte nciha gkfiaalseicl
probleeme, et ei aruatahs, nagu olelts meil taruis ta.sa teha ainult faasinihe.
E. G. oleme pikka aega elanud suletud rihiskonnas ega oska end vaadeida gr.baalses m66dus. Kui pririme avatud rihiskonna poole, peame teadma, mis mu.ja)
maailmas toimub. Virib-oila trxr matrilrn ei olegi rneile vastuv6etav, igzrtserne.ja soovime hoopis midagi muud. Meie k<xliis on tunda sovjetlikke jalgi, kuid hridad, rnjllega kool praefJu vaevleb, on otseselt kn positivistliku haridusparadigma vtiljendus.

ldeoloogiavaba
kultuuri ja haridust
ei ole olemas.

Meile ja

Liiiineriikide
h a

rid ussristeemi

hddad on risnagl
0hesugu sed,

teisisonu
paradigmaatilised

-

looned on rihised,
erinevused
sekundaarsed.
Peame teadma,

millised on meie

rahvuslikud
eesmdrgid.
Muutunud
ii hiskonnaseoste
tottu on tekkinud
terav vastuolu

Rziagitakse kooli deideologiseerimisest (nt Mati Hint propageeris
"Sirbis, mr-rni
neg tagasi deideologiseerimist). Mina ei tea, kuidas see voimalik oleks. Iseasi on
reideologiseerimine. Nimetage rikserinuski ideoloogiavaba kultuur viri haridussiisteem
see on nonsens.
- Ej v6i arru saadir nii, et nr.irjd ttrleb ideoloogiak<xrlistkirrvaldtedtri:r.jiitta
R. V.
alles puhas valge leht, kuhr.r Ltiane rn:rlUd rile kanda.
P. K. Igasugur-re sotsiaerlne integratsioon eeldab ideoloogiat, n.rille pinnal integreerlrd:rN{eie hariduse pohiline tunnus.joon on see, et haridus on lunktsionalistlik, trllutatud rni ngi tele ki n dltrtel e vrii-irtustele .ja nri II egi teeni stuses.
Etlasi .iathob ta U. Voogloiu algatatutl rujttearencltrst meie haritlusparatliy4mast.
Ta ncieb meie praeguses hari.dusseisuncl.is pal.ju iihist Lcicineriikidcga, iihtlasi tiend.auatl niisugusatl. pat'adi.slntaatilised.jooned hrtriduskriisi olemasolu.
I Meie (ja Lrleineriikide) hariduspaladigma p6hijooned on sellised, et haridussUsteem.itr -protsess on kinnised, suunatud vill.jrrst ettemtlziratud eesnriir-kidele (np
instlrtnrenttritltre ratsiontt:rlsus, koik on kuskilt demokratrtlike otsustusrnehl'ranisr.nidetzr ptrika pandzrv).
I Spirituaalsus k6ik on vziliselt kontrollitav.
I Igal haridusstindmusel
on kindel ,j:r r,ihene piihjus. See on Newtoni r-lrehtrirnikast p:ir:it kujutlus (nt irpetzr.itr kiida.b last.jtr lap,s saab heaks).

I Kanaliseeritud

tendmiste struktr.rur. Koolimatemil:rtik:rt antirkse selliserrrr,

n:rgu t:r on esindatud matema:rtikatoaduses, fiiLisikat samuti se)lisena, nagu teadlased seda ttiievad. Htxrpis tlt'vestttmattr on :rs.jaolu, et teadmisi voib struktureclicl::
v:iga elitreval viisil, et neil on sotsjaalne m<-rju fa tz-rgajrilg. Oelrlrr rx'r poh.juseks,
I'niks meil ei ole ir"rtegreeritud aineid, nriks lne ei leihe rlle integleeritud opetusele.ja
rniks rneil esineb air.rekr-ebinismi, r'nida kiill ei tahetn tunnistadtr.
Aasttr ttrg:rsi riirikisin Lr-rr.rdi iiljkrxrlis meie hariduse l.uidtrdest
tsentrjsmist, ettokil'jutustest.jrns. Seepeale (ieldi rruller, et sarna vr-liks riirikida- pii Rgotsi kui ka
tn<-rtte truu LZiaine-Eurooptr riigi haridtrssusteenti kohtzr. Ptrradigmaatili,*cd .jooned
on iil'rised, erinevused sekunclarlrsed.ia nritte nii srigava a.jaloolise tirustagtr.
E. G. Nii iihiskonna, kultuuri krii ka l.r:rriduse paradigma puhul peame te:rdnra,
rnillised on meie rahvuslikucl eesnriilgid. Raigime rahvusriigist, andrnzrta sellele
ntingit retralset sisu. IJus hirriduspnradigmn trihendtrb, et rihiskond esitab htrridusele uued n<)uded, mis ei prr,rugi hirrr-noneeluda iihiskonntr esitatutega. Stabiliseerivaksi6uks selle vtrstuolu lrrhendnnrisel peirksid olema rahvuslikud eesntiirgid.
U" V. illustreerib deldud m6tet skeen'riga.
Muutunud tihiskonnaseoste trJttu on tek-

kinud telav vastuolu iihiskonnaseoste
ja kultuuriseoste vrrhel. Uhisk{)nnrls('os-

ihiskonna- ia
riseoste
vahel. Haridus ei
ole suuteline koiki
kultu

u

muutusi kaasa
tegema.
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I"IAA ILMA

KULTU

U

R

-

U. V. Massikultuur sur
me ei k6sitle kooli. Kool
elu jooksul saadud teiste
irpetai:r ia iganks on rihtl
trm etikoh ast. Igaiihe r)i gu
olnud r-rnn omandtrda v6i
krxrliirpetaia asend ia roll
V. R. Naen eesti htrridr
konnrrs .ja kull"uuris kirik
tirde, mis suunas nii Uhis
kuma. Praegu ei usu kee6

Eesti rahvuslikud eesmri
liikumist tur"usuhete pool

rid on ltrguneriud, rihiskc
kultuurist ei saa toitealli
ei aidata.
E. G. Kr.isimus ongi sei
nre iihiselt kommunikzrtsi

neviricl alternatiivseid tei
m

attr .j:izivad Iahen damabz

P. K. Mina ei

idezrlisee

m<lttejd haridusest .ia

t<is:

gelasi viiitmzrs, et turg on
midzr nad vilielevad, ja n'
res hafiduse koht on turu
m

L{illes minn nzien Eesti
ujal otsirnas tehnoloogil

Keeg ei tule vill.jastpoolt
I\{e pole endale probleemr

,}

hame teha. Kordan veel

lumajnndus ei ole eesti li:
R. V. On6;r kena, et tr.rl

s('sse. Rllatgllr:e |irhvusr.ii
mulikult ka htrt"iduses or
ptistitunud viiga terava)t
kord kriitilir.re. Sellest sirli
Igtri .jr.rhr-rl ei kiher.rda rah,

,,,r-rsliigi mr-riste olekski ser
Meie situatsi ooni s haatr.at
gelt ilmsiks, kuj tiihtis on
htrljduse srieavam sisu, rr
ltt

u s.

Uhisko,'rna ees seisab

p

ei srra ollrr vii:'ilt.useks, vai
lik t eirdmiste konrseptsio
viirirtus, riks osa tarkuses

tarkuse keskne vii.irtus or
hrrl Eestr kuituurirrrum.jn
P. K. Positivistliku kihe

test on kuulutatud

eksper

on haii dusest virirrdunud,

V. R. Ekspeltotsustuste
rrisrrr
- kcegi kirlge) seise
k ehti b I'eodtrtrl suhete parzr

Hiiiilcd.

S

ellepcirast ong

P. K. Dr,tsenLlirl

ist,er.iut

tes olev haridus ei <lle olnud suuteline koi-

lid saavad veelgi autorroon
E. (). peab uciga olulisah

kr :rtrutusi

jo

kazrszr tegema.

\'. R. Ka kultuuriseostes toimuvad

suurccl muutused, me isegi ei tezr, mis suurlils
need toimuvad.
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lci.a.b, et lt.ariclusotsu.sttL:
Hali dusnr i ni steeti urn

uczrl.

pluktikucl voiksid nt

kor-

peaksid olema varem val.ji
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u. v. Massikr:ltuur surub sisse. Peame m6istma, et kSsitledes praegu haridust,
11e ei kaisitle k6oli. Kool annab usna vilikese, kuigi olulise osa haridusest,4/5 on

elu jgoksul sairdud teiste k:rntr'lite kaudu. Mingites seostes on iga inimene teistele
irpetajir jtr igatiks on tihtltrsi ktr irpilane, olenemala vanusest, labik:iidud k<xrlidest,
trmetik6hast. Igar-ihe iriguseks ja kohuseks on vahendada seda tarkust, mida tal on oinud r-rnn omandtrda voi ise viilia rnirelda. See on ka paradig'maatiline seisukoht - Opetaja asend ja
roll 0hiskonnas on
krxrliirpetaja nsend.jtr roll r-ihiskonntrs peaks olema limber mirtestatud.

V. R. Nrien eesti hariduse pirhikriisi praegu selles, et nirukogude ajal jiieti iihiskrxrnrrs.jn kultr:ufis ki>ik "helflete peade, otsustada, kes teavad, mis on absoluutne
tirde, rnis suunas nii ril'riskor.rd, kultuur kui ka haridus direktiive ttiites peavad 1ii-

muutunud'

kum:r. Pr:tegu ei usu keegi niisuguste helgete peade olemasolu, keegr ei tea, rnis on
Eestj rahvuslikud eesm2irgid. Uhiskonnasuhetes toimunud totaalset muutust ei jirua kuituur enam re{lekteerida. Vanad struktuuliikr-rmjst turusuhete poole
Iid 0n laguneriud, uhiskond- surub peale antiviiiirtusi (nt suli oila on aus ja hea),
klltuur.ist ei saa toiteallikzrid. Pole imesttrda, et haridus irgab, vdljastpoolt teda ka
ei aidata.
B. G. Kitsirnus ongi scIes, et ega keegi mei]e eesmarke kandikul kiitte too. Peanre r,il-rise'lt kgmmunikntsirxrni ja dialoogi kaudu mingitele jdreldustele jt-rudma, elinevricl altelnatiivseid teid pidi eesmirrke teadvustarna. Sedzr probleemi ltrhendan

r

trttr .j iirlv:rcl I ah e n dtrn'r trttr ka koik teise d.

P. K. N{ina ei idetrljseeri meie kultuuri. Kui palju on kultuuritegelasi, kellel on
rl6tteicl htrridusest.ja tosine srxrv kaasa hiria? Vastupidi, olen kuull.rud kultuudtegeltrsi vilitlr'ras, et tut'g on see, mis paneb hariduse paika. Paljudel eiavad kultuur,
picl2 nird vil.jelevtrcl, .ja nrnksimalistlik tut'urnajanduse ideoloogia kirrvuti, kusjuules'h ilri clu -qe koh t on tttrtttn a j trn du se pool el.
N,liiles minn nzien Eesti pol.ripr'obleemi? Me kriime R<xrtsis, Taernis, Ameerikls.jrr
ltujtrl gtsil'ras te)'rnoloogiljsi iahendlrsi ei tetr rnillele. Meil puudub enesetnrlat'atlr.rs.
Keegi ei tule viil.jrrstprxrlt n.reile titlema -- eest)ased, o)ge eestiasediust niinroocli.
N{e ir,rle encltrle piobleeme pirstitrrnud ega selgeks teinud, r'nidtr meie kui rahvus tameie p5hiprobleem on enesemiziratlusia tuhante teha. Kordan veel kot'd

-

P6hiprobleemon

anarrrdiratlus,
1u1a5selgeksteha,
,16, meie kui

tu1',rratahame

lnmzr.iandus ej ole eesti t'zrhvuse enesemiiiit'atllts.
teha.
R.. V. OnSr kena, et tulirne globtrnlsetest kr-isin'rustest niimor>di Eesti tege)ikku*resse. Riliigirne lahvr.rsliigist, andrntrta enesele zrru, mis see on. Elris uldse jtr loo'htrriduses
on oluline viiArtuskesksus. Rahvusri.igi kiiLsimus on meil
nrLriikLr'lt kir
piistitr.rnr.rd vaga terr-rvrilt ktr seetirttu, et Eestis <;n eestlaste jtr muukeelsete vtrhekri1'cl kt'iitiline. Sellest sr-rltr-rvnlt on meil mitmesuguseid zrtusaamu ka rahvusriigi'st.
igal .juhLri ei tiil'rer-rch ri'rhvusliik sedtr, et r.lks lahvusia tiks riik. Selles m<Jttes t'ahvu-st iigi mr-riste olekskj -seotud eestl:rste kultuuriluumi arendtrmise i:r ktritsnlisegte.

sitgrrtsirxrnis hatrlab see ka mitte-eestlasi.ja sellega seoses tulebki vaga selte'lt ilmsiks, kui tiihtis on dentokr:ratlike otsustusmehhtrr-rismide olem:rsolu. See on
I'r:rlidr.rse slisirvtrn'r sisu, ntis ei ole koolis r)petattrv ega oie ka kitsnlt h:rricluse kUsiN,leie

lt-l Ll

s.

Uhisko,1n,r ees scisab prtiegu tr-repoolest iratiduse probleem. Teirdmjste saatrtine
oi sira gllrr viiiir.bgseks, vrirlrtuseks on teadmised ise. Mitte kitsas mr-rttes positivist- Teadmisedon
lik terrdrnist,e kontseptsi<xrn, vaicl kontseptsioon sellest, et teadmised on keskne keskneviiirtus,
viiti1'tus, iiks osa ttrr-kusest. Talklrs jtr teardmised on juba antiigisb tuntud miristed, tiks osa tarkusest'
tirrku-se keskne vaailtus on .oska omir elu elzrcla,. Eestis on praegusajal kesksel kohal Ecsti kultuurit-r.rum itr selle tapsustamine.
P. K. Pesitivistliku liil-rencmise tiks tagaiiilg on see) et suur osa hat'idusotsustust.est on kur-rlut2tuci ekspertotsn-stusteks. Va)ib-{lla see ongi pirhius, miks tihiskt>rld
6p hlr.idusest virr-n'dr.rnr-rcl, kr-rigi hrrridus peaks titesti olema meie kirigi iihine nlr-tt'e.
p

V. R. Ilkspertotsu-stustega pnlzr)leelsclt toimib edasi ktr tejne otsustrrste ttlellllrl- Secgrr Yll:|1"
kpggi kiy'gel -.,isev islk trnnab kon':rlclusecl kellegngi ltt)tt pirlrtlrtrr.
""' "-"'

jslr

kr:htib f e.rii.rr-rlsLrh.rr: p.r'irdigma, k.icltrs ,e secLr praegu ka ei nimetJ:.
:ifl:lJ:]t"nn'
Il:iiilcrl. sellapii.t.ast ongi ua.ja denuthro.atli.ltlze otsrrstusntehhattisrne.
mehhanisme ja
P. K. Dctsentltrlisoetirnise Ioosung ttrctab vriga haisti leodaalptlrtrdigtntrt, leod:rn- neile vastavaid
licl srrtrvacl r,r:elgi aukrnoor.nset'ttalt

otsustada.

Struktuure (naiteks

E. (), pt:ctb uii.ga tirtli:;alts, rrrissrzgrzs/e nt.ahfuLnistttitle ltautl.tt j6utalasc ulstu slizslr irr i131idu5.ja lL:i.cl>, et lto.t.id.usotsttst.uste t:tiljati)i)ta.nt.i.sel d.crnoltraatliku.tl meJJLanistttkL pLt.utLu' ministeeriumi
r.6rl. IIar.icl11slr-rinisteeriuuri iuures vaiks tegutsedtr avatud lirorum, kus eksperdid.ja luures vOiks
plriklikLrcl voiksicl nt kot'cl klrlrs kokku sarrdn. Alr.rtamisele tulevtrd prob)eelnid tegutsedaavatud
pgirk-siri 6igp"r3 vnlent vril.jzr kuglutntucl. Tiinapeeva Uhiskonda iseloomusttrb plr-tt'a- foorum).
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lism, toeni j6utakse dialoogi kaudu. Selleks aga peavad olema vastavad dem.kraatlikud struktuurid. Meil neid kahjuks ei ole ia see iseloomustab kogu poliitilist
j

digrna konstrueer'imiseks

struktuuri vriljatiiottrmisek

uhtim i st meie rihiskonnas.

P. K. 'Ioctan igrrti ia tiin:
tirrrrri seaduse eelnrlu, mi
ma.

R. V. ei poolcla uciLjend.it
ieb luur'r tingirnused uue pz

E. G. Meie vestlusringi v6ib tegevirpetaja kommenteerida r.isna kriitiliselt, et said
teadlased omavarhel kokku ja jalle h:inravad. See k6ik, millest nad riirigivad, ei ole
oluline. Oluline on, et kool on rlpikutotzr, tlpetajaid ei jeitku jne. Eile kuulsin selles
vaimus miirkust raadiost
luuakse k<-rrgelennulisi kontseptsioone, millel ei ole
mingit tiihtsust. Mida te taolisel
puhul titleksite?
P. K. Arvan, eL ka Spetajal on iligus. Kui hakkame kujundama uut paradigmat,
siis olgem reaiistid, see kestab v:iga kaua aega. Kool peab aga toime tulema iga
pdev, homne paev liihtuma eilsest ia Haridusministeeriumi {iks lunktsir>one ongi
hoida see organism elus. Mina pean kihtsaks vaadata kaugemale, meil peavad olema perspektiivsed plaanid. Need kteks vaatekohta ei vastandu teineteisele. Miks
arvab 6petaja, et need, kes tegelevad veiSrtusdiskussiooniga, peaksid tnlle snrn:tl
ajal 6pikut kirjutama. Need on teineteist tziiendavad, mitte viilistavad rilesanded ja
tuleb igas riigis tegelda.
E. G, Nii nagu iulekahju kustutamine ja maja palandamine ei sega riksteist.
i. V.j"t;U tdheleparuu as.iaolule, et heelehasutus oluliselt si)uenrJo,b segadust.
Miisteitl kasutatahse suualiselt (nt lrcn1p'ess n\upidamise ti)henduses urnt).jct. see tahistab mdistmlsl. Mina ei ole seda rneelt, et ignl sirnal perab olema r.ihene trihendr.rs,
kuid vaja on anda trihendus, rnis v<-rimaldab s6nu k:isitada nr<-ristetena, m6njkold
kategtxliatenn, liihtuvalt kultuurj st, mj tte meelevaldselt.
Rcicileirles teoreetilistest ja metuxlokngilistest eeltl.ustest, ntille alusel olehs u6imali.h
uut y:aradigntat luua, toob tct niii.te elttteooria lnhta. Pedagtngilist at'utlust sa.al> ro.htil d. au al t iile s elt it a cl.a., t o et ttcl.e s s o t s ia a.l s e l.e t e t x n- iale.
V. R. pta.b uciga oLulisehs sotsiokxryilisi ja metodoloogilisi probleeme. Aga rnulle
tundub, et peamised tingirnused uue pnladigma kuiunemiseks or.r siiski poliiti)ist
1aadi. Sellepiirast tahaks vii.ga tagasi tulla haridusotsustuste vastuvrJtmise mehl'ranisr-t-ri .juur<ie. N{eie konsensusel vastuvr'retavate l-raridusotsustuste mehhanismid
perrksid olema kuidagi legitimeer-itud. Selle vastu petrksid huvi tundm:r ka se:rdusi
andvad isikud, mitte ainult tiiitevvtlim
Haridusr.ninisteerium. Gnoseoloogilised
- kui on l<xrdud tingintr-rsed. Pltregu.jrxrkmett>dol<;ogilised r-r-riir-rgud tekivad niikuir-rii,
seme verest ttih.jaks seliega, et kiljrrndus itr ini'o pole kiittesandavtrd; teadlirste, ise.haligi sama probleemiga tegelevate uulilnisgruppide kontaktid orr iuhuslikud; kzr
duses.jziab puudu kirige elemerttaatsemast kolralikkusest jrr aususest. Eestis on
viiga regiotrtralsed struktuulid nii htrr-idusteaduses kui ka hzrrjduses tervikuntr.
Tet'rn, et kooliiniitlmarrbika kontseptsiooni ti)(itatakse vi11.ja viihemtrlt kolmes kt>h:rs.
Pur-rclub kesk:rsutus, kes kooldineeriks nende.ja teiste annloogiliste gruppide tiii)d.
See pe:rks olemtr valitsLlsasutus. Puudr.rb ka spetsiifiline airrkili, mi)1e veergudel
pikki eri;rladiskussirxrne saaks pidtrda.
F. K. ei ncie tinginLusi tlemohraotlihe nt.ehhanismide ucil.jahtjunemisehs. Meie poliitilised parteid ei oma al'vestatavtlt etteku.jutr-rst I'raridusest ega 'l'raridr.rsvaiirtlrstest. Kuid parteid on kohaks, kus irrtegreeruvard koik seisukohad partei ten,ikvilatcks tihiskonntr kohta. See on pr)liieeldus, et norrniralsel denrokrarrtlikul teel saaks
uus haridusparadigma tekkjda ja virita elur-riguse.
Rtiiigime palju pluralismist, kuid rnida pluralistlikum on r.ihiskond, seda lohken'r
on vajir konsensust protseduuriliste kr-isi muste suhtes.
Ulrl.i.sest aruteltLst mcie pa.rteitle lnh.ast praegllses i)hisJutnno.s htxrub taarl.nti.ne, et
parteid pole ueel stttttnucl ntiista hctritl.use osa iih.iskonttcts. Erandi mtxxlustal> *is i a u I t I c n t it ro ct t I ih pctrtci.
Jtthtini,se teemal arenenud uiiitlLtse L;ittis P.K. hohhLt sdnotlega: Meil on priregu
pal.judel .juhtudel tegu alaiuhtinrlsega ning rileju)'rtimisega seal, kus ei pen.juhtima.
V. R. Demokraatlikud mehl'ranismid, searlhulgtrs ka haridusmehhnnisrnid ei hakka ilma ini'<rter kunagi tojn-rima. Massikommunikatsioonis on hnriduskrisimused
viigr,r tagasihoidlikul kohal. Kui ongi, siis p<)hiliselt krx>lielust lirktol<xrgilise infirrlntrtsiooni jn o)meprobleemide tasenrel. Ei tea, et oleks k:lsitletud haliduse pirh'iviizirtusi, n'ris ongi tegelikr:1t eesti r:lhva p<-lhiv5artused.
i.Y. uiib.lLLtukTnga tago.si konhursilc. Kas me aktsepteerime vajadust teha vt'rl jtsr:se1e ettepanek kuuluttrda vrilia trvatud viri sr,rletr.rd konkurss ur:e htrt'idr.tse pat'it-

U. V. Pidasin sihras k<-l
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konstrueerimiseks

ia

sellele paradigmale vastava kontseptuaalse rnfra-

tru ktu uri viil.jtrt(rdttrmi seks?

P. K. 'fuetan igzrti.ia t:ina trrubi-rtu pirhjal nzieksin, et ette valmistataks haridusre-

ftrlmi seaduse eelnr-ru, millel oieks miiiirav tiihtsus ja mida hakatakse realiseeriR. V. ei poolclcr uirl.jettclit ulnnstrueerida paradigma. On vaja teadvustada, et tuieb lur.ra tingimused uue parndigma kujunemiseks.

U. V. Pidasin silnrtrs koike, midtr peab kiisitlenra, et uus paradigma omandaks
tervikliku isel<xrnru. On kusimusi, mis eeldurvad lahendusi lilosoolilisel tasandil.
si m used tekitavzrd paiju segadust k6i gil tasanditel.
P. K. Uldkrisimused ei puuduta tildsegi mitte ainult haridust.
U. V. Utleksin orn:r mirtte viilja veei kolmandal viisil: tegeldes haridusega ei szra
lal'rendadrr hai'idusktisimusi. Haridusprobleemid ei ole lahendatavad pedagoogili- Hariduss0steemi
ses krintekstis. Pedagoogidele riksinda ei ole need tilesanded p6him6tteliselt j6uko- siseselt
ei saa

Lnhen danr atn til dk ii

,lr:rsed.

lahendada

V, R. Lisnksin veel tihe postulaadi: tegeldes haridusega, saame rihiskonnast roh- haridusk0simusi.
kern tetrda kui tegeldes kogu iihiskonna plobleemidega.
E. G. Antud iuhul on pnrbieemid tiresti mingis m6ttes haridusveilised, nende lalrendrrnrisel 1)eirnre paltrttrnrrrtult tundma [il'riskonda ja seda, mis suunits r.ihiskond
:rreneb.

E. Grauberg ktetah U. Vrx4ila.iu ettepanehut.ja peab uajalihuhs, et tdiigrupil (grup-

lnlzata tegelema haritlusparadigma probleeluti scllahs on iihishondlik, tellin.tts.
IJ.Y. h,tnltretiseerib onta cttepanelzrzl. Avatud konkulss ei pruugi anda tulemusi,
kinnine on eI'cktjivsem, kusjuures nimekili, keile poole valitsus p6drdus, kuuluks
avaldirmisele. Nii tekib sotsiatrlne kor.rtroll. Nende l.rulgas, keliele etteptrnekut ei
telrtr.rd, lr:idub toen:ioliselt inirnesi, kes ptitirrvad ttlesturda, et nad pole viihern viri-

pi.deL) uointold.ata.hs pnf'essi.ottaa.lsclt
nt irl.cgct,

Uue

haridusparadigma
ja sellele vastava
kontseptuaalse

nrcl<acl. Niisugune konkr.rlss oleks tugevtrks stiimuliks uuele kujunevale haridusparrrdigrnzrle tinginruste lrxrnrisel .ia sellele vastava kontseptuaalse inli'astruktuuri inlrastruktuuri
v

vdljatootamiseks

ril.j:rti)(itrrnr i scil .

E. G. Ninrekili ei pluugi kinnine olla, ir-rirneslel penks olema v<-limalus ise ktl-rdiI i sataks tiii en dtrvtrl t iuulde.
'liina rrrutrrtud plobleemid on viiglr tirsised irr paljus taanduvad nende lahendusecl selleni, et nreie iihiskonnas pr:uduvad demokrnatlikud struktuulid.ja mehha-

deeli di.r .jzr nad

rrisrnid. Teadlirste tilest'rnne orr nenclest pxrbleemidest vuljuhiiiilsernnlt riizikida.

on vaia valia
kuulutada
konkurss ja see
peaks olema
kinnine.

*
'ltil're)epirr"relik lugeitr r.nillkab, et

ka selics vestlusringis jai pa)ju ltrhtisi otsi

.ja

nrirni pt'obleenriasetus pikerntrlt kuisitlenrata. Kuigi trlgul otsustati l.rariduskriisist
piktrlt nritte li-ir1kidr, ku.jurres rrlutelu kiiik vnstupidiseks. Ometi or.r luge.irrle kiitte
rrntud pidepur.rktid edasimtJtlenriseks .ja vestlusringis ostrlejad lubasid alustatud
tr:eurat "Fltrliclu-se, veelgudc) edrrspidi iiitkattr pikemate artiklitega.
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