EESTI AJALOOÕPETAJATE SELTS
EESTI AJALOOÕPETAJATE SELTSI TEGEVUSE ARUANNE
2009/2010. AASTAL
Aruandeaasta alguses oli Seltsis 261 liiget (seisuga 10. oktoober 2009). Aasta jooksul on Seltsiga
24 inimest liitunud ja 18 lahkunud. Lahkumise põhjuseks on enamasti olnud liikmemaksu
mittetasumine. Suurimad osakonnad on Tallinn 62 liikmega ja Tartu 37 liikmega. 1. oktoobri
2010. a seisuga on Seltsis 282 liiget.
Seltsi juhatus esindas Seltsi koosolekutevahelisel ajal, korraldas Seltsi igapäevast tegevust, võttis
üldkoosolekute vahel vastu uusi liikmeid, korraldas Seltsi üritusi, saatis laiali laekunud info ja
vastas infopäringutele ning lahendas Seltsi tegevusse puutuvaid jooksvaid küsimusi. Juhatusse
kuuluvad ja nende vastutusalad on:
1) Indrek Riigor – esimees
2) Tiia Luuk – aseesimees
3) Mare Oja – välissuhted
4) Heli Aiaots – finantsid
5) Aare Ristikivi – ühiskonnaõpetus
Seltsil on 17 osakonda, mis tegutsevad maakondades ja linnades. Osakondade esimehed
moodustavad Seltsi volikogu, mis nõustas aasta jooksul Seltsi juhatust ja pidas juhatusega kaks
koosolekut. Seltsi 17 osakonda ja nende esimehed on:
1) Harjumaa – Irja Kingsepp
2) Hiiumaa – Jana Uuskari
3) Ida-Virumaa – Irina Golikova
4) Jõgevamaa – Erika Sari
5) Järvamaa – Marge Kannel
6) Läänemaa – Kalle Lõuna
7) Lääne-Virumaa – Harry Laiv
8) Põlvamaa – Piret Tänav
9) Pärnumaa – Elle Seiman
10) Raplamaa – Viive Tammearu
11) Saaremaa – Ivo Maripuu
12) Tallinn – Heli Täll
13) Tartu – Riina Voltri
14) Tartumaa – Viivi Rohtla
15) Valgamaa – Heivi Truu
16) Viljandimaa – Liivi Vislapuu
17) Võrumaa – Tiiu Ojala
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28. detsembril 2009. a toimus juhatuse ja volikogu koosolek, kus võeti vastu 2010. aasta
tegevuskava, mis täideti täies mahus. Tegevuskavas oli:
06.01 – Anne Franki näituse avamine Rahvusraamatukogus
09.01 – 2009. a metoodiliste materjalide võistluse pidulik lõpetamine Tartus
15.01 – Villem Reimani 150. sünniaastapäevale pühendatud õpilastööde võistluse
väljakuulutamine koostöös Villem Reimani Seltsiga
02.02 – Eesti Lipp 125 õpilaste virtuaalse loomingu konkursi pidulik lõpetamine Tallinnas,
Riigikantseleis, Stenbocki majas
20.02 – ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor
22.-28.03 – EuroClio aastakonverents Nijmegenis, Hollandis
24.03 – ajaloo olümpiaadi vabariiklik lõppvoor Tartus
06.-09.05 – Euroopa Nõukogu Pestalozzi programmi, HTM-i ja EAS-i rahvusvaheline seminar
„Multiperspektiivne lähenemine ajaloo õppimisele ja õpetamisele: erinevad vahendid empaatia
arendamiseks ja mitmekesisuse väärtustamiseks”
08.05 – Ajalooalaste uurimistööde võistluse pidulik lõpetamine Tartus
Mai keskel – EAS Elutööpreemia ja Aasta Tegu 2010. a kandidaatide esitamise väljakuulutamine
27.06-01.07 – Ajalooõpetajate ekskursioon Poola koonduslaagritesse Poola Suursaatkonna
toetusel
05.-08.07 – EAS-i koolitusreis Soome-Karjalasse
25.07-03.08 – Eesti ajalooõpetajate koolitus Yad Vashemis, Iisraelis vene keeles (20 õpetajat)
10.-12.08 – EAS-i ajalooõpetajate suvekool Pärnumaal
21.08-24.08 – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekool Väimelas
Septembri lõpp – EAS Elutööpreemia ja Aasta Tegu 2010. a kandidaatide esitamise tähtaeg
09.10 – EAS-i aastakoosolek Tallinna Ühisgümnaasiumis
Täiendavalt tegevuskavale toimusid järgmised üritused:
19.01.2010 EAS-i avalik pöördumine seoses riigieksamite kaotamisega Eesti Vabariigi Riigikogu
kultuurikomisjoni ning Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas poole.
Pöördumisega ühines 81 inimest (sh nii EAS-i liikmed, Tartu ja Tallinna ülikoolide ajaloo
õppejõud). Pöördumise teksti koostamise algatas Madis Somelar.
24.03.2010 toimus Tartus juhatuse ja volikogu koosolek, kus arutati vene õpetajate rohkemat
kaasamist seltsi töösse, seltsi rahalist olukorda ja võimalusi leida finantstoetust traditsiooniliselt
korraldatavatele üritustele.
13.04.2010 kohtus Seltsi esimees Sihtasutus „Unitas“ esindaja Uve Poomiga ja arutasid
koostöövõimalusi. Selle tulemusena ühines EAS projektiga „Different Nations – Common
Identities”, kuhu on liitunud nii Soome, Rootsi kui Läti ajalooõpetajad ja EuroClio. Projekti
eesmärgiks on välja töötada ühine õppematerjal 20. sajandi ajaloosündmuste ühesuguseks
õpetamiseks mainitud maades. Projekti rahastamisotsus tehakse käesoleva aasta oktoobri lõpus.
10.08.2010 toimus Pärnumaal suvekoolis juhatuse koosolek, kus otsustati teha ettepanek muuta
seltsi nime lisades juurde ka ühiskonnaõpetuse nime. Uus nimi otsustatakse 9.10.2010 Seltsi
aastakoosolekul. Lisaks otsustati, et EAS-i Tallinna osakond liidab oma tegemised Tallinna
ülelinnalise ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainesektsiooni tööga, sest enamus seltsi liikmeid osaleb
aktiivselt ka ainesektsiooni koosolekutel ja pole mõistlik paralleelseid üritusi korraldada.
September 2010 – juhatuse ja volikogu liikmed otsustasid valida EAS-i uuteks auliikmeteks
kauaaegsed ajalooõpetuse edendajad Silvia Õispuu ja Allan Liimi, kellele antakse pidulikud
tunnistused ja seltsi hõbemärk üle 9.10.2010 Seltsi aastakoosolekul.
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September 2010 – juhatuse ja volikogu liikmete poolt valiti EAS-i Aasta Teoks 2010 Mare Oja
poolt korraldatud Euroopa Nõukogu Pestalozzi programmi, HTM-i ja EAS-i rahvusvaheline
seminar „Multiperspektiivne lähenemine ajaloo õppimisele ja õpetamisele: erinevad vahendid
empaatia arendamiseks ja mitmekesisuse väärtustamiseks”. Aasta Tegu 2010 kuulutatakse välja
9.10.2010 Seltsi aastakoosolekul.
4.10.2010 kogunes Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja elutööpreemia nõukogu ja otsustas anda
elutööpreemia Malle Hussarile. Preemia pidulik üleandmine toimub 9.10.2010 Seltsi
aastakoosolekul.
Oktoober 2010 – Kuulutatakse välja EAS-i ja Riigikantselei õpilastööde konkurss „Kolm lõvi”,
mis on pühendatud Eesti vapi 85. aastapäevale. Korraldaja on Indrek Riigor.
Lõppjärgus on EAS-i kodulehekülje uuendamine. Hetkel on veel üleval kaks kodulehte
paralleelselt (nii vana kui uus), kuid jooksev info on kättesaadav ainult uuelt koduleheküljelt.
Muutub ka kodulehe aadress – www.eays.edu.ee
Täiendavalt EAS-i tegevusest ühiskonnaõpetuse vallas (Aare Ristikivi):
2009/2010 oli vaheaasta selles mõttes, et ei toimunud ühiskonnaõpetuse olümpiaadi ja avalikkuse
ette ei jõudnud ka mõnd muud meie osalusega ühiskonnaõpetuse alast projekti, kuid selle näilise
vaikuse varjus sündis nii mõndagi, mida on juba olnud näha või saab lähiajal näha. Väga suur töö
tehti selle aja sees ära ühiskonnaõpetuse ainekavaga. See ei toimunud küll meie seltsi egiidi all,
kuid tegijad olid meie ridadest. Toimunud on juba ka esimesed infopäevad ja käib töö
aineraamatu artiklitega. Ka ühiskonnaõpetuse riigieksami ülesannete koostamine ja tööde
parandamine on suuresti olnud meie seltsi liikmete hooleks. Jätkame ka sel aastal.
Ühiskonnaõpetuse suvekooli mina ise sel aastal ei jõudnud, kuid Mare Oja oli teinud suurepärast
tööd, nagu alati ning osalejate seast olen kuulnud selle kohta vaid kiitvaid hinnanguid. Juba
aastaid on selts olnud haridusministeeriumi partneriks humanitaarõiguse juurutamisel meie
koolisüsteemi. Sel aastal vahetus projekti koordinaator ja sellele kohale asus Aare Ristikivi.
Alates märtsist 2010 on toimunud viis kohtumist rahvusvahelise punase risti esindajatega, meie
õpilased osalesid rahvusvahelises humanitaarõiguse laagris Bulgaarias ning 1.-3. okt toimus
Tallinnas koolitus, milles osales 26 Eesti õpetajat, kelledest kuus jätkavad õpetajate
koolitajatena. Õppematerjali kohandamine Eesti koolile on lõpusirgel, koos Eesti punase ristiga
peaks see jõudma aasta lõpuks elektrooniliselt ja kooliaasta lõpuks ka paberkandjal igasse kooli.
Koostöö Eraisikute Rahaasjade Teabekeskusega sai alguse samuti 2010 kevadel ning selle
tulemusena toimub 12. nov KUMUs finantshariduse konverents „Rahast noortele ja noortega”,
juba kestab õppematerjalide konkurss „Rikas elu” (tähtaeg 30. okt), mille žüriis on EASi
esindajana Indrek Riigor. Koos Rahvusraamatukoguga toimub 22. novembril ühiskonnateaduste
päev „Poliitikateadus – kuidas, kellele ja miks?”. Ühiskonnaõpetuse olümpiaad on ka jälle välja
kuulutatud. Selle aasta eripära on ülikooli õppejõudude kaasamine lõppvooru korraldamisse.
Elektrooniline eelvoor toimub 4. veebruaril, lõppvoor 23. märtsil. Eesti Noorteühenduste Liit on
palunud meid partneriks projektis „Noorte Varivalimised 2011”, mis toimub 25. veebr-3. märts
elektrooniliselt. SA Unitas on esitanud rahataotluse, mida toetasime, et korraldada rahvusvahelise
kriminaalkohtu simulatsioon Eestis. Lisaks on EAS olnud lugematute ühiskonnaõpetuse alaste
koolituste, võistluste jne info edastajaks oma listi kaudu.
Aruanne on kinnitatud Eesti Ajalooõpetajate Seltsi aastakoosolekul 9. oktoobril 2010. a
Tallinnas.
Indrek Riigor
Eesti Ajalooõpetajate Seltsi juhatuse esimees
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