
Majandusõpetaja Silja Enok: Igas
klassis leidub lapsi, kes usuvad tasuta

asjadesse

Silja Enok loodab, et õpilased võtavad tema tundidest kaasa huvi maailmas toimuva vastu ja innukuse süveneda. FOTO: Urmas
Luik/Pärnu Postimees

Silja Enoki klass jääb Vändra gümnaasiumi hoone üle sajandivanusesse ossa. Enok on selles
majas majandust õpetanud juba pea kolm aastakümmet. Möödunud aastal valiti ta aasta
ettevõtlikuks õpetajaks ja veel aasta varem Pärnumaa parimaks klassiõpetajaks. Mida tähendab
õpetamine teenekale pedagoogile ja miks on vaja suunata lapsi majandusilma poole vaatama?
Noil teemadel Enokiga vestlesimegi.
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Silja Enok on olnud õpetaja pea kolm aastakümmet.

Koos teiste Vändra majandusõpetajatega on ta vedanud kooli ettevõtlusnädalaid.

Koolitajana annab ta teistele õpetajatele edasi majandusõpetuse kogemusi ja
teadmisi.

KUULA ARTIKLIT

Kuidas teist sai õpetaja?

Mul ei olnud nii, nagu noortel inimestel enamasti, et mõtteid ja soove, kelleks saada, on ohtrasti.
Aga läks nii, et otsustasin toonases Tallinna pedagoogilises instituudis (praegune Tallinna ülikool, L.
M.) asuda õppima eriala, mille pikk ja keeruline nimetus oli algklasside õpetaja kasvatustöö
metoodiku lisaerialaga ehk õppisime juurde, kuidas korraldada üritusi ehk mismoodi kaasata suurt
hulka inimesi.

Avastasin, et see eriala on tegelikult väga huvitav. Ja mõne aja pärast läksin praktikale, kus mu
juhendajaks sattusid õpetajad, kes olid oma ala tõelised meistrid, ja need koolidki olid erilised ja
head. Õpetajatöö paelus mind ja praktika veenis, et minust saab õpetaja.
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Õpetajaametiga ei ole päris nii, et ma otsustan: hakkan õpetajaks. Võid küll väga hästi olla kursis,
mida sa pead tegema, ja sellega, kuidas seda teha, aga võib selguda, et see töö ei sobi sulle, sest
pidevalt pead tegelema eri inimestega, kellest osale sa meeldid väga ja teisele osale ei meeldi
üldse. Ja sellel erialal peab suutma ennast kehtestada, aga mitte nii, et teed kõva häält, vaid nõnda,
et inimesed jäävad sind kuulama.

Minu esimese praktika juhendaja ütles, et tal on palju praktikante olnud ja mõne puhul ta näeb, et
see ei ole tema eriala. Aga minu puhul ta nägi, et see võiks olla see amet, mis mulle sobib, sest
lapsed, keda ma õpetasin, jäid mind kuulama.

Aga mismoodi jõudsite ettevõtluse õpetamiseni?

Kui Junior Achievement Eesti tõi Eestisse majandusõppeprogrammid, nägi Vändra gümnaasiumi
tollane direktor Avo Juss selles võimalust. Siin hakatigi majandust õpetama üsna kohe, kui
programm oli riiki toodud. Mina ei liitunud päris alguses, kuid majandusõpetus oli miski, mis mind
huvitas. Mulle tundus see väga vahva, uus ja täiesti teistsugune maailm, millesse süveneda ja
milles ennast täiendada. See oli ilmselt aastal 1994, kui käisin koolitusel ja alustasingi esimese
klassiga. Nägin, et see sobib ja meeldib lastele ja mulle endalegi. Majandusõpetusest on mul hästi
lihtne rääkida, sest ma usun sellesse.

See aine ei ole niisugune, mida mul ei lähe eluski tarvis. Sa elad iga päev majanduselu sees ja
selleks, et saaksid sellega ise ja hästi hakkama, tuleb varakult alustada. Kõik ju peavad ühel päeval
makse maksma.

Silja Enok leiab, et ettevõtlust peaksid õppima kõik ja juba nooruses. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

See valdkond paistab suur ja keeruline. Kuidas õpetada majandust esimese klassi lastele?

Võib arvata, et see on keeruline valdkond, aga kui see endale lihtsaks mõelda, on see
toimetulekuõpetus: mul on mingi probleem ja ma asun seda lahendama. Aga et seda lahendada,
pean võtma vastutuse, otsustama, kuidas ma seda teen. Ja kui mina ei otsusta, otsustab keegi
teine minu eest, ja see ei pruugi olla minule kasulik.

Majandusõpetusest on mul hästi lihtne rääkida, sest ma usun
sellesse.

Üks esimesi teemasid, millest me majandusõpetuse tundides räägime, on soovide ja vajaduste
äratundmine. Lapsed õpivad kiiresti vahet tegema sellel, mida on vaja toimetulekuks, ja ülejäänul,
mis paigutub nende soovide või isegi unistuste sekka. Me õpime, kuidas läheneda rasketele
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ülesannetele, et raskuste vältimise asmel asuda neid lahendama.

Ehk vaat sellestsamast vastutuse võtmisest ja otsustamisoskusest ja koostööst ja teistega
arvestamisest majanduse õppimine algabki. Need on inimlikud väärtused, milles ei ole midagi väga
keerulist. Selle aine metoodika ja materjal on kokku pandud nii, et see arvestab õppija vanust, tema
võimekust ja elukogemust.

Kas noored saavad aru, et kõik asjad ei pruugi olla taskukohased, et vanematel ei pruugi olla raha,
et osta iga soovitud eset?

Arvan küll, et majandusõpe aitab seda mõista, sellepärast et me alustame sellest, mis asi on
säästmine. Sinna juurde käib tõdemus, et kõike ei saa endale lubada. Põhiline majandusprobleem
on, et kõike ei jätku kõigile, aga lastele ei hakata ju seda nii rääkima. See, mille najal lapsed õpivad
aru saama, on lasta tal valida, et kui tal nüüd oleks võimalus saada üks asi, siis mis see oleks,
milleks ta raha säästaks.

Vändra gümnaasium tähendab Silja Enokile ja tema perele palju. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

See on raske ülesanne väiksele lapsele: ta tahaks nii palju asju! Aga praegu saab valida ainult ühe
ja ta peab otsustama selle kasuks, mis tundub talle kõige tähtsam või meeldib kõige rohkem.

See on see, kust me peale hakkame, ja ma arvan, et neil tekib küll see arusaamine. Protsessi on
kaasatud kodud ja lapsevanemadki. Väiksed lihtsad harjutused ongi paika pandud nii, et laps saabki
ema-isaga arutada selle üle, mis on tähtis.

Mida ettevõtlus teile tähendab?

Mulle pole oluline niivõrd ettevõtlus, kuivõrd ettevõtlikkus. Ettevõtlust on võimalik õppida. Aga
ettevõtlikkus on isikuomadus.

Ma olen kodust, kus arutati asju. Minu ema on raamatupidaja, temale on arvud alati
südamelähedased olnud. Isast pean nüüd juba rääkima minevikus, sest tema lahkus mõni nädal
tagasi meie seast – tema oli jälle selline avara vaatega ja ettevõtlik mees. Lõpuni toimetas ta
põhimõtte järgi, et tegutse nii, nagu elaksid igavesti. Kuigi sa ei näe oma töö tulemust. Kui inimene
istutab metsa, on tal vähe lootust, et see mets annab majanduslikku tulu talle endale. Tõenäoliselt
võib see saada tuluallikaks tema lastele või lastelastele. Või kui oled 83aastane ja ehitad

Kui mina ei otsusta, otsustab keegi teine minu eest, ja see ei
pruugi olla minule kasulik.
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päikesepargi, on sul vähe lootust, et see tasub ennast ära veel sinu eluajal. Tema seda ometi tegi.

Ikkagi vaatan ringi ja mõtlen selle peale, mis võiks teha minu
töö veel huvitavamaks ja anda nendele noortele inimestele
midagi juurde.

Ehk: ettevõtlikkus on mul ilmselt pärit kodunt. Õpetajana on ettevõtlikkus mulle tähendanud seda, et
ma olen oma tööd armastanud, seda tähtsaks pidanud. Ja ikkagi vaatan ringi ja mõtlen selle peale,
mis võiks teha minu töö veel huvitavamaks ja anda nendele noortele inimestele midagi juurde. See
on see ettevõtlikkus õpetajatöös.

Kuidas on teie õpilased ettevõtlusõpet vastu võtnud?

Ei saa olla nii, et üks aine meeldib kõigile. Aga ükskõik, kas me soovime seda või ei, me peame
maksma oma maksud, otsustama, mida me sööme ja kus sööme.

Mul on ikka peaaegu igas klassis keegi, kes arvab, et tasuta asjad on olemas, või kelle soovid
ületavad vajadusi. Ta on seda meelt, et majandust kui sellist ei ole temal üldse vaja. Ma ei saa seda
kuidagi võtta isikliku läbikukkumisena. Inimesi ongi erinevaid. Probleem ei ole see, kui üks
13aastane unistab tipplaulja või -jalgpalluri tulevikust ja arvab, et majandusega tegeleb keegi teine
kusagil mujal. Läbikukkumiseks peaks pidama hoopis seda, kui meie õpilased ongi ühel ilusal
päeval päriselus ega suuda langetada häid otsuseid, oska oma elu juhtida ega tule oma tuludega
välja.

Disainmõtlemine on üks suundi, mille Silja Enok ja tema kolleegid on ettevõtlusest üle võtnud ja mida nüüd koolis õpetavad.
FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Aga arvan, et enamikule see aine siiski meeldib. Osa lapsi ootab mõnd ülesannet väga, sest neil on
varem õppinud siin kas õde või vend või mõni vanem sõber. Näiteks ootavad nad 4. klassi, sest siis
saab teha restorani. Me teeme reaalse restorani ja sinna on kutsutud kodusedki. Näiteks vanaemad,
kes ise on aidanud lapselastel toite valmistada.

Üks osa ootab 6. klassi, sest siis saab teha minimini_rma, millega minna laadale. Me oleme käinud
Pärnus laadal, oleme valmistunud, selleks tooteid teinud. Oodatakse oksjonitki, kus aine lõpus saab
tundides tehtud ülesannete eest teenitud nii-öelda palgaga osta õpetajate annetatud asju.

Ühel aastal tegime oksjoni hoopis nii, et meil oli selline plakat, mille peal oli linn, kus sai endale
soetada kinnisvara. Neli poissi leidsid, et neil igaühel eraldi on raha päris vähe, aga kui nad panevad
raha kokku, saavad plakati pealt ära osta panga. Siiamaani räägivad need poisid, et see pank on
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nende oma. Mis siis, et nad ostsid selle ju mängult.

Ja nad ei ole väga üksmeelsed poisid, aga nad ületasid oma erimeelsused, sest nägid, et ühise
eesmärgi nimel koos töötades saavutavad nad selle, mida tahavad.

Milline on teie edulugu ettevõtluse õpetajana?

Ma ei saa ütelda, et see on ainult minu töö, meil on koolis kolm majandusõpetajat.

Me oleme palju aastaid vedanud majandusnädalat, mida ma pean meie edulooks. Et meil käib
külalisesinejaid, kohalikke ettevõtjaid, kes räägivad oma tööst: kuidas see aitab teisi inimesi. Me
alustasime sellest, et kutsusime esinema lapsevanemad ja mõne kohaliku ettevõtja. Minu arvates
on see väga edukas, kogukonda ühendav projekt. Need, kes ei saa esinema tulla, kutsuvad meid
vahel ettevõttesse kohapeale vaatama, kuidas töö käib.

See ongi see, mida praegune aeg nõuab: suure pildi nägemise
oskust.

See nädal toob kokku eri vanuses õpilased, lapsevanemad, kohalikud ettevõtjad ja vilistlased. Meil
on esinenud Tartu ülikooli kunagine rektor Volli Kalm ja geeniteadlane Tõnu Esko. Mõlemad on
meie kooli poisid ja ma arvan, et see on väga motiveeriv gümnasistile, kui esineb inimene, kes ongi
siitsamast koolist kuhugi välja jõudnud.

Mida võtavad Vändra kooli õpilased ellu kaasa teie tundidest?

Ma loodan väga, et nad võtavad kaasa huvi maailma asjade vastu ja innukuse süveneda.

Vahel juhtub, et õpilane võtab koolist kaasa selle, mis talle üldse ei meeldinud. Aga kui need
inimesed, kellel ma olen aidanud haridusteed alustada, muudavad ühel päeval maailma ja teevad
seda kas või natukenegi sellel moel, mida me siin oleme koos vaadanud või avanud, on mu töö
korda läinud.

Silja Enok pälvis aasta klassiõpetaja nimetuse 2019. aastal. FOTO: Mailiis Ollino

Mida tähendab teile Vändra?

Ma ei ole Vändrast pärit, aga Vändra gümnaasium on see põhjus, miks ma siin olen. Kui hakkasin
ülikooli lõpetama, oli Vändra kooli direktor Avo Juss, kel oli selge ettekujutus, millised peaksid
olema õpetajad, et see kool oleks edukas, ja ta oli suurepärane värbaja. Ta korraldas asjad nii, et
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kuigi mul ei olnud plaani siin tööle asuda, ma tulin. Pärast tuli siia ka abikaasa. Meie vanem poegki
tahtis kindlasti õppida Vändra gümnaasiumis. Ka meie teine laps on lõpetanud selle kooli.

Mida eeldatakse õpetajalt tänapäeval?

Tänapäeva õpetaja peab olema paindlik, ta ei saa olla jäik. Neil kes ei paindu ega ole valmis edasi
liikuma sellest kord kätte õpitud teadmisest, astuma maha sellest kord omandatud rajalt, on ilmselt
raske. Elu muutub, nõudmised muutuvad. Praegune olukord on pannud õpetajad samasse seisu,
kust nad alustasid oma tööteed. Ka siis me alles otsisime õiget rada ja pidime kohanema. Tuli olla
valmis, et tunnikavast, mis paberil oli detailselt kirjas, õnnestus lastega läbida vaid murdosa. Nüüd,
distantsõppega on taas nii, et kes ei paindu, see ongi hädas.

Kuidas on õppimine muutunud viimase, varasemast nii teistsuguse aastaga?

Meie osavus on muutunud. Näiteks: kui me eelmisel kevadel toimetasime, siis ühed õpilased tegid
projekti selle kohta, mis neil südamel oli. Üks neist lastest kirjutas sellest, kui mitmes
õppekeskonnas ta toimetama pidi. Tal tuli kokku 13 õpikeskkonda! Seda on igaühele palju, eriti
väikesele lapsele.

Silja Enok leiab, et on ettevõtlikkuse pärinud oma vanematelt. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Aga nüüdseks oleme jõudnud tasemele, kus meil on üks põhiline tööplatvorm. Pärast veebitundi
saadavad kõik oma harjutused ära ja ta töö on tehtud. Me saame last aidata ühes kohas. Eelmisel
kooliaastal ainult püüdlesime selle poole, aga ei jõudnud selleni.

Olukord oli nii uus. Selle kõige sättimine võttis nii palju aega, et me saime sellega vaid tuttavaks.
Õnneks oli nüüd meil kogemus olemas. Kui see olukord kordus, teadsime, kuhu liigume, mida
teeme ja kuidas ennast arendame.

See ei ole alati mugav, aga õppimise protsess peabki olema natuke ebamugav, muidu arengut ei
toimu.

Kas midagi on muutunud teie enda õpetamisviisiski?

On küll. Kui õpetajana alustasin, tegin plaani, mis oli väga optimistlik. Ma kujutasin ette, kui palju
mingisuguse asja omandamiseks aega kulutame ja kuhu me lõpuks välja jõuame. Praegu on
olukord samasugune. Ikka oleme teinud plaani, kuhu tahame välja jõuda, ja ikka on see optimistlik.
Aga praegune olukord on täiesti teistugune: see on põhimõtteline paljude individuaalsete õpiteede
juhtimine. Me oleme koostanud plaani, kuhu, kuidas ja kui kiiresti jõuame. Aga mõni jõuab sinna
oma teed mööda, mõni jõuab kiiremini edasi, teine ei jõua üldse. Ja mingi hulk ei taha minna, sest
see on neile liiga raske. Nemad kasutavad ära olukorda, et see suunaja või sundija ei ole kodus
nende kõrval.
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Silja Enok on olnud õpetaja pea kolm aastakümmet. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Nüüd pean oma plaane muutma järjepidevalt ja olema valmis, et eesmärgini jõudmine ei lähe nii,
nagu mina olin ette kujutanud. Ma pean lähtuma õppijast. Kui ma teeksin sellest tohutu probleemi,
oleks mul ju hirmus raske. Katsun arvestada õppija vajadustega.

Muidugi, ma ei saa arvestada õpilase iga tahtmise ja vajadusega. Aga nii palju kui see on minu
võimuses, saan seda teha. See on teistmoodi. See ei olnud niivõrd intensiivne siis, kui me olime
kõik koolipingis. Mitte et ma siis ei arvestanud nendega, kindlasti arvestasin, aga praegu on selle
järele suurem vajadus.

Ma ei saa kohe minna tunni teema juurde, vaid alustan sellest, et küsin, kas õpilastel on midagi
südamel. Nad saavad ära rääkida ja alles siis läheme teema kallale. See on usalduslik suhe ja mis
on tore: nad usaldavad kooli ja inimesi, kellega on koos kasvanud.

Jah, me ei saa laste muresid ära võtta, aga me saame nad ära kuulata. Kui ma oleksin jäik ja
mõtleksin ainult selle peale, et meil kulub selle peale kümme minutit ja see jääb kõik tunni teema
tarvis saamata, ei vii see meid edasi. Oluline on see, et me jõuame suures plaanis sinna, kuhu
tahtsime. See ongi see, mida praegune aeg nõuab: suure pildi nägemise oskust.

SEOTUD LOOD
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