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President Toomas Hendrik Ilves ja Evelin Ilves võtsid täna presidendilossi roosiaias vastu
tänavused parimad koolilõpetajad.

Sel aastal kutsuti vastuvõtule kõik kuldmedaliga lõpetajad üldhariduskoolidest, kiitusega
lõpetajad kutseõppeasutustest ja cum laude lõpetajad kõrgkoolidest. Kokku oli kutsutuid ligi
600, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Medalisaamist pidasid lõpetajad üsna lihtsaks saavutuseks, kui käia koolis kohal, olla
kohusetundlik ja tunda ise õppimise vastu huvi.

"Kui aega on, siis on (medalit saada) ikka suhteliselt lihtne. Tuleb lihtsalt õigel ajal koolis kohal
käia, õiged asjad ära teha - muud valemit polegi," rääkis Tõnis Lepik. "Kui õppimisharjumus on
sees, siis tuleb lihtsalt," kinnitas Kaidi Kolsar.

Tänased presidendi aukülalised teadsid suurem osa üsna täpselt, kuhu nende tee edasi viib.
Lõpetajate edasised plaanid on ikka ülikool, siin või välismaal. Eelistatumad erialad on
infotehnoloogia, arstiteadus, kuid leidus ka neid, kes välismaal just humanitaar- ja
kunstivaldkonnaga tutvust tegema lähevad.

Tänast vastuvõttu ei soosinud aga ilmataat ning õhukestes kleitides neiud ja pintsakutes
noorhärrad peitusid telkidesse.

President kutsus suurelt mõtlema
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Vastuvõtul peetud kõnes kutsus president Ilves koolilõpetajaid suurelt mõtlema.

"Edu sünnib just sellest, et mõeldakse väljaspool etteantud stampe. Keegi ei saa teile ette
kirjutada, mida oma haridusega peale hakata, mida edasi õppida, kuhu tööle minna, millal ja
millist perekonda luua. Teie loote ise oma elutee," ütles ta.

"Sealjuures te võib-olla komistate ja kukute. Seda ei tuleks karta. Eksimised kuuluvad loova elu
juurde. Ärge jätke oma unistusi teostamata teiste hukkamõistu hirmus. Ja ärge mõistke hukka,
kui näete teisi libastumas," lisas president.

Ilves nentis, et nagu keegi ei õpi täna kutsariks ega masinakirjutajaks, kaovad varsti mõnedki
täna veel tavalised ametid. "Et olla edukad, peame käima ajast paar sammu ees; peame
oskama näha, mis ootab kümne, kahekümne, viiekümne aasta pärast. Tulevikus pole enam
lihtsalt juriste, arste, geneetikuid või isegi rahvaluule kogujaid. See ei tähenda, et hakkame kõik
insenerideks. Aga kõigi teiste erialade esindajad peavad üha enam olema ühtlasi
infotehnoloogia spetsialistid," märkis riigipea.

Ilves rõhutas, et maailm, millesse praegused koolilõpetajad on sirgunud, on keeruline ja seda
mitte ainult peadpööritava kiirusega areneva tehnoloogia pärast. "Euroopa on vaevalt väljumas
majanduskriisist, mis on seadnud kahtluse alla ootused kindlustatud heaolule ka kõige
rikkamates riikides. Kusagil ei oodata enam eluaegseid töökohti ega tagatud pensionit," ütles ta.

"Ja meie idanaaber on oma käitumisega Ukrainas osutanud, et rahu Euroopas pole nii kindel
nagu oleme viimase veerandsaja aasta jooksul hakanud arvama. See kõik tähendab, et midagi
ei saa pidada endastmõistetavaks. Peame oma heaolu ja turvatunnet, riigina ja igaühe elus,
üha uuesti looma," rääkis president.
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