
Milline on kõige ilusam eestikeelne sõna? 
Kas ei võiks see ehk olla “kujutlusvõimeline”? 

  
Aprilli teisel nädalavahetusel toimusid Kanadas, Torontos, esimesed Põhja-

Ameerika Eesti Koolide Õpetajate Õppepäevad. Kokku said üle viiekümne eesti keele ja 
meele edendaja, kellest vaid mõnel pedagoogiline haridus, kuid keda sidus ühine kirg - 
õpetada Eestist eemal olevaid väikseid eestlasi. Et säiliks side Eesti ja eestlastega, et see 
‘oma ja hää’ jääks ikka alles ning et armastus eesti keele ja meele vastu ei kaoks. 
 Kohaletulnuid juhendas Haridus ja Teadus-ministeeriumi keeleosakonna juhataja 
Piret Kärtner, kes suutis oma vaimukate ütlemistega ühtviisi naeru-tada ja mõtlema panna 
kõiki osalejaid alates värske-test tulijatest kuni mitmenda põlve väliseestlastest grand old 
lady’deni välja. Teoreetiline osa vaheldus mängudega ja aegajalt sai sõna ka lektor, sest 
õpetajad, teadagi, on õpilastena sama eeskujulikud, kui taksojuhid liikluses…  
 Eesti keele säilimine ning edasi kandmine oli kõikide kohalolijate ühine unistus 
ning koos jõuti ka veendumuseni, et just kujutlusvõimeline eesti keele rääkija on tublim 
grammatiliselt korrektsest vaikijast. Ajas areneva keele edasikandmiseks peavad ühtviisi 
paindlikud olema nii õpetajad kui ka õppetegevuse planeerimine. Iseennast ülemäära 
tõsiselt võttes naljalt saja räägitavama keele hulgas ei püsi. 
 Põhja-Ameerika Eesti Koolide Õpetajate Õppepäevi toetasid Toronto Eesti 
Täienduskool, Eesti Kooli Fond Ameerika Ühendriikides ning Eesti riik Haridus ja 
Teadusministeeriumi ning Eesti Instituudi kaudu. 
 Washingtoni Eesti koolist osalesid õppepäevadel neli õpetajat, kes oma uusi 
teadmisi koolis kohe ka rakendada saavad. Washingtoni Eesti koolis on viis klassi, kus 
kokku õpib 37 suuremat ja väiksemat last - 4-5 aastaste lõvide klass, 6-8 aastaste eesti 
keelt rohkem rääkivate kotkaste klass, 7-10 aastaste siilide klass, 6-9 aastaste eesti keelt 
vähem rääkivate karude klass ja 8-11 aastaste, praegu ainult tüdrukute, klass. Sügisest 
alustab tööd ka noorte grupp 12-14 aastastele eesti keele fännidele. Huvilistel on 
võimalik Washingtoni Eesti kooli tegemistega liituda andes endast teada kooli juhatajale 
Kaia Kirchmanile (torekooldc@gmail.com).  

Nii et siis… gerundium polegi midagi muud, kui tegusõna käändeline vorm… 
Lihtne! 

Margit Aav 
 
 


