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EESSÕNA
Kasvamist on mitut moodi. Laps õpib ja kasvab suuremaks igal juhul, isegi kui ta ei taha. 
Täiskasvanu väliselt enam ei kasva, sisemine kasvamine sõltub juba temast endast. 

Suureks ja suuremaks aitab kasvada õppimine. Õppida saab kõikjal, kõigest, kõigilt ja 
kogu aeg. 

Raamatut „Õppides suureks“ võid lugeda kõikjal. Õppida saad kõigest, millest siin kirju-
tatakse, ja kõigilt, kes oma kogemusi jagavad. See raamat on sinu päralt kogu aeg.

2016/17. õppeaasta olulisimaks juhtmõtteks oli muutunud õpikäsitus (MÕK). Ka muutu-
miseks on vaja kasvada. Muutused omakorda ei lase kunagi lõpetada õppimist. 

Head lugemist, õppimist ja kasvamist!

Tallinna Haridusamet
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Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula 
kõne õppeaasta avakonverentsil

Austatud abilinnapea, head kolleegid! 

Minu tänase ettekande pealkiri on üsna intrigeeriv, 
kuid selline on ühiskonna arengu seaduspärasus – 
kõik on pidevas muutumises.  

Mis siis tuleb nende küsimärkide asemel? On see kool 
või midagi muud, ei oska ma täna öelda, kuid on selge, 
et need, kes ei suuda arenguga kaasas käia, „surevad väl-
ja“ ja nende asemele tekib midagi muud. Nõukogude aja 
lõpus kadusid paljud riigitööstused ja -ettevõtted, samuti 
on ajalukku jäänud paljud koolid ning lasteaiad. 

Muutustele võib reageerida erinevalt: kas olla nendele 
vastu või minna kaasa ja mõjutada neid endale positiiv-
ses suunas. Tulemusedki on erinevad. Pole parata – ühis-
konnas „jäävad ellu“ need, kes suudavad kõige paremini 
muutustega kohaneda, äris need, kes suudavad kõige kii-
remini rahuldada kliendi uuenevaid vajadusi.

Kogu maailm areneb pöörase kiirusega ning sadu aastaid 
kehtinud tõed ja teadmised, traditsioonilised ametid ja 
tegevused on kadunud või muutunud. Seda kõike näeme 
me enda ümber pidevalt. Näiteks, kui me ei kanna kaasas 
sularaha, jääb mõnigi ost tegemata, sest kaupmees ei käi 
eluga kaasas ja tema poes on ainsaks käibevahendiks su-
laraha. Paljudest koduelektroonika poodidest on saanud 
„näidistesaalid“, kus me tutvume kaubaga, et see siis in-
ternetipoest soodsamalt osta. Selveris toitu ostes aga ole-
me tänu iseteeninduskassadele nii ostjad kui ka müüjad. 
Kogu pangandus on kolinud Internetti. Kirja, mis sada 
aastat tagasi liikus postitõllaga mitmeid päevi, nädalaid 
või kuid, on nüüd võimalik liigutada hetkega ühest maa-
ilma otsast teise. See on tänane maailm, kus informat-
sioon ja teadmised jõuavad meie juurde välkkiirelt ning 
inimesed mõtlevad välja üha uusi asju, ikka selleks, et 
meie elu võimalikult mugavamaks ja lihtsamaks muuta. 

Miks me siis arvame, et kool saab jätkata samamoo-
di? Moel, et üks tark räägib ning teised istuvad üksteise 
taga pinkides ja kuulavad. (Muuseas, loengu pidamine on 
uuringute kohaselt kõige ebaefektiivsem õppimise viis 
üldse.) Tegelikkus ongi selline, et üks tark räägib ning 
teised istuvad ja tegelevad muude, „targemate“ asjade 
või vajalikumate teadmiste hankimisega. Selline on tege-
likkus paljudes haridusasutustes. 

Nõnda töötav kool saab eksisteerida ainult tänu keh-
testatud reeglitele ja seadustele, mis kohustavad meid 
koolis käima, sest on vaja paberit, mis tõestab, et oleme 
üheksa või kaksteist aastat „koolipinki nühkinud“. Ehk 
on äsjaöeldu pisut ülekohtune, sest ei PISA testide ega 
rahvusvaheliste olümpiaadide taustal ole meil põhjust 
oma hariduse kvaliteedi üle kurta. Vastupidi – me võime 
selle üle tõesti uhked olla. Kevadel tehtud uuring kinni-
tab, et kõigi poolte rahulolu kooliga on valdavalt kõrge.

Selle taustal võib minu jutt vana kooli või kooli kui sel-
lise võimalikust väljasuremisest tunduda mõttetu. Kõik 
võikski vanaviisi jätkuda, kui ei muutuks lapsed ega 
maailm meie ümber.   

Pole ju võimalik, et õppimine ja õpetamine ei muutu, kui 
kõik ümberringi on muutunud. Uusimad teadussaavutu-
sed ja teadmised on hiirekliki kaugusel. Üliõpilased saa-
vad juba praegu, olles ühe ülikooli tudengid, võtta samal 
ajal loenguid ülikoolist teises maailma otsas, sest paljud 
tudengid on targemad kui neid õpetavad õppejõud. 

Aristoteles on öelnud oma õpetaja Platoni kohta: „Platon 
on mulle kallis, kuid tõde on kallim!“. See on tõsi. Paljud 
meie praegused õpilased on juba omandanud sügavaid 
teadmisi omal moel ja kombel ning on mitmes mõttes tar-
gemad kui nende õpetajad. See on reaalsus, mille pärast 
tuleb haridusasutusetel muutuda õpetamiskesksest asutu-
sest meeldivaks ja motiveerivaks, individuaalset arengut 
toetavaks keskkonnaks. 

Hea meel oli näha, et eelmise õppeaasta avakonverent-
sil MÕK-i teema puhul te juba teadsite, millest käib jutt. 
Kolme kuu eest Lillepaviljonis õppeaastat lõpetades oli 
see lühend paljudele uus. 

Mis siis on see MÕK? Me kõik teame, et see tähendab 
muutunud õpikäsitust. Äsjaräägitu taustal võiks sellele 
tähekombinatsioonile anda ka hoopis intrigeerivama tä-
henduse: Milleks Õppida Koolis? Tõepoolest – kui koo-
lis ei ole huvitav ja õppida saab iseseisvalt ning ükskõik 
kus, siis milleks peaks üldse õppima koolis? 

Muutuda pole sugugi lihtne. Muutustel on tavaliselt 
kolm faasi: esimene – nii-öelda täielik eitus, teine – 
„miks ka mitte“ ja kolmas – „aga see on ju iseenesest 
mõistetav ja täiesti loomulik“. Lõpuks imestame, kuidas 
üldse varem teisiti sai. Samasugust suhtumist ning eri 
faase on tunda ka muutunud õpikäsituses koolides ning 
lasteaedades – täielikku eitust, aga ka täiskäigul muutu-
mist, nagu näiteks Tallinna Reaalkoolis, Gustav Adolfi 

VANAD KOOLID MINEKUL, 
UUED ??? TULEKUL



SISUKORD                 13

Gümnaasiumis, Tallinna Südalinna Koolis ja paljudes 
teistes.

Mis siis on see tulekul olev uus? Ma ei tea seda, küll aga 
olen kindel ühes: need haridusasutused, mis ei muutu, su-
revad välja. Kindel olen selleski, et koolidevaheline kon-
kurents kaob. Me hakkame konkureerima hoopis millegi 
nähtamatuga – pilve ja virtuaalsete mängude maailmaga. 
Pedagoogika alustõdesid ju ongi, et lapsele kõige arenda-
vam ja motiveerivam on mäng teiste lastega, mängukaas-
lastelt õppimine ja ise nende õpetamine. 

See tähendab, et õpetajad hakkavad konkureerima tead-
miste jagamisel ja õppima maailma parimast praktikast, 
omaenda õpilastega ning õpilastelt. Kui Universumi toi-
mimist ja sealseid huvitavaid nähtusi oskab mulle pare-
mini selgitada pinginaaber, Oxfordi professor või You 
Tube’i keskkond, eelistan igal juhul seda. See on tege-
likkuseks saanud. Juba praegu õpetavad Tallinna koolide 
õpilased õpetajaid ja kaasõpilasi. Miks aga peaks seda 
tegema koolis? Usun, et pole kaugel need päevad, mil 
ilma päevagi koolis kohal käimata saab oma teadmiste 
kohta tunnistuse, tehes eksameid ja teste pilves. 

Stanfordi õppejõud P. Daimont on kirjeldanud kolme 
sammu, kuidas saada miljardäriks: 1) tegele asjadega, 
mis sulle tõeliselt meeldivad; 2) ära karda läbi kukku-
da, sest vigadest õpime me kõige enam; 3) probleemid 

on suurepärased – kui on probleem ning sa suudad selle 
lahenda ja selle lahenduse maha müüa, siis saadki mil-
jardäriks.

Minu ettepanek ja soov ongi, et Tallinnas tekkiksid mõ-
ned haridusasutused, kes sõnastaksid praeguse haridu-
se põhiprobleemi ja asuksid seda omal moel lahendama, 
ei kardaks läbi kukkuda, eksida ja lõpuks looksid lastele 
tõeliselt meeldiva arengukeskkonna, kust lapsed ei ta-
haks lahkuda, vaid arendaksid seal maksimaalselt välja 
oma võimed.

Omalt poolt saan lubada, et sellise idee realiseerimine 
ressursside puuduse taha pidama ei jää. Mina ootan Tal-
linna haridusasutustelt maailma vallutavat MÕK-i.

Lõpetuseks mõte, mis tuli välja ühel koosolekul. Õpeta-
jad arutasid seal selle üle, kuidas koolijuht muutub asutu-
se nägu. Küsisin neilt õpetajatelt, mida nad arvavad, kas 
koolijuht peaks muutuma kooli nägu või kool muutuma 
koolijuhi nägu. Mul endal on selleks õppeaastaks soov 
olemas.

Mina soovin, et maailma haridus peaks muutuma Tallin-
na ??? nägu. Minu arvates on see õnneliku ja ühiskonnas 
hästi toime tuleva lapse nägu.
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Tallinna munitsipaalhariduse valdkonda kor-
raldab Tallinna Haridusamet (edaspidi ka THA,  
haridusamet). 

Haridusameti haldusalas oli 2016/17. õppeaastal kokku 
198 haridusasutust, sh 128 koolieelset lasteasutust, 59 
üldhariduskooli ja 9 huvikooli, peale selle Tallinna Õpe-
tajate Maja ja Tallinna Kopli Ametikool.

Haridusameti peamiseks kliendiks on laps ja õpilane, 
kelle heaolule lasteaias, koolis või huvikoolis on suuna-
tud kogu ameti tegevus. 

Visioon

Olla kvaliteetse õpikeskkonna professionaalne arendaja.

Missioon

Õppijale mõeldes arendame parima, kaasaegse ja mitme-
külgse õpikeskkonna.

Põhiväärtused

 ► Kompetentsus – teeme parimaid otsuseid

 ► Usaldusväärsus – oleme asjatundlikud ja ausad

 ► Sihikindlus – tegutseme ühiste eesmärkide saavuta-
miseks

 ► Koostöö – töötame üheskoos ja avatult

 ► Hoolivus – märkame ja aitame

Põhiülesanded

 ► Haridusteenuse osutamine Tallinnas

 ► Tallinna hariduspoliitika kujundamine

 ► Õpikeskkonna arendamine ning edukaks õppe- ja 
kasvatustegevuseks vajalike tingimuste loomine

 ► Õpilaste, vanemate ja haridusasutuste nõustamine

 ► Haridusasutuste rahastamise ja raamatupidamise kor-
raldamine

1.1.1  Haridusameti töötajad
31. augusti 2017 seisuga on THA-s 61 teenistus-
kohta (joonis 1).    

 ► Tallinna Haridusameti juhataja: Andres Pajula 
(alates 2003)

 ► Üldosakond: Rainer Rannala (juhataja), Kairi 
Tooming (jurist), Svetlana Kadel-Gleeson (jurist), 
Leini Jürisaar (peaspetsialist), Kätlin Kalde (IT 
vanemspetsialist), Katrin Proomet (vanemspetsialist).

 ► Hariduskorralduse osakond: Marika Pettai 
(osakonna juhataja), Marika Kallas (juhtivspetsialist), 
Viivi Lokk (juhtivspetsialist), Andres Vakra 
(juhtivspetsialist), Sigrit Lilleste (peaspetsialist), 
Natalja Lapikova (vanemspetsialist), Anne 
Nurmik (vanemspetsialist), Milena Pogodajeva 
(peaspetsialist), Egle Vospert (vanemspetsialist), 
Piret Lind (vanemspetsialist), Anne Targem 
(vanemspetsialist), Merike Kivimäe (peaspetsialist), 
Reet Nõmmoja (vanemspetsialist), Katrin Parve 
(vanemspetsialist).

 ► Eelarveosakond: Nele Matsutsa (juhataja); eelarve 
peaspetsialistid: Svetlana Sheng, Margit Vahtra, Mari-
Liis Luks, Kristiine Murd, Ruth Kallo, Heli Tosin-
Liddell ja Kairi Pärl; eelarve vanemspetsialistid: Ülle 

Nestor, Ljudmilla Mironova, Teele Piirits.

 ► Haldusosakond: Anti Sirkel (juhataja), Valeri Ivanov 
(juhtivspetsialist), Maire Vaske (juhtivspetsialist), 
Peeter Raudnagel (peaspetsialist), Toomas Palm 
(peaspetsialist), Andrus Parm (peaspetsialist), Kalju 
Orav (vanemspetsialist), Mairold Leht (spetsialist).

 ► Personali- ja dokumendihalduse osakond: Tiina 
Mõrd (juhataja), Kadi Pilv (juhtivspetsialist), Eva-
Maria Koort (juhtivspetsialist), Tiina Vainrauh 
(juhtivspetsialist), Reili Silm (juhtivspetsialist), Kaisu 
Kuris (vanemspetsialist), Raile Luunja (spetsialist), 
Riina Svarpstinš (personaliarvestaja), Ilona Umal 
(personaliarvestaja), Elis Lehtpuu (personaliarvestaja), 
Galina Misjutina (personaliarvestaja), Natalja 
Gontšarova (personaliarvestaja), Ljudmilla Sedaja 
(personaliarvestaja), Eda Polusk (personaliarvestaja), 
Inge Kukk (personaliarvestaja), Laine Marjamägi  
(personaliarvestaja),  Riina Viidas (personaliarvestaja), 
Piret Parbus (personaliarvestaja).   

 ► Sisekontrolli sektor: Riina Käos (sisekontrolli 
juhtivspetsialist), Neeme Mozolev (sisekontrolli 
peaspetsialist). 

Eva-Maria Koort, THA personali- ja dokumendihalduse osakonna  
juhtivspetsialist
 

1.1 
 Tallinna Haridusamet
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Joonis 1. Tallinna Haridusameti struktuur ja teenistuskohtade arv seisuga 31. august 2017

JUHATAJA

HARIDUSKORRALDUSE
OSAKOND

15 ametikohta

ÜLDOSAKOND
6 ametikohta

PERSONALI- JA DOKUMENDI- 
HALDUSE OSAKOND

18 ametikohta

HALDUSOSAKOND
8 ametikohta

SISEKONTROLLI SEKTOR
2 ametikohta

EELARVE OSAKOND
11 ametikohta

1.1.2 2016/17. õa prioriteedid
Tallinna Haridusamet väärtustab õppimist kogu 
elu kestel. Ameti motoks on „Me õpime kõikjal“, 
mis seletab lühidalt ja tabavalt MÕK-i – muutunud 
õpikäsituse – tähendust. 

Me õpime kõik, kõigest ja kõigilt, me õpime koos, kaugel 
ja kogedes, ning tänapäevale iseloomulikult tuleb meil 
õppida klikkides, kiirelt ja kogu aeg. See ongi MÕK.    

Haridusameti peamine eesmärk 2016/17. õppeaastal oli: 
Tallinna haridusasutustes on toimiv MÕK. 

See tähendab õpetajatevahelist koostööd, õpetajate ja õp-
purite partnerlust, rohkem koosõppimist ja õppurite eri-
päradega arvestamist, konstruktivistlikku õppimist ning 
paindlikumat aja- ja ruumikasutust. Juhtimises liigutakse 
õpetaja-õpetaja ning õpetaja-õpilase koostöö toetamise 
ning õpetajate juhtimisse kaasamise poole.

Eesmärgi saavutamiseks viis THA õppeaasta jooksul 
ellu järgmised tegevused ja projektid.

 ►  Õpikodade projekti käivitamine

 ► Koolimeeskondade koolituse toetamine

 ► MÕK-kool (Innove rahastatav projekt)

 ► Kaasjuhendamise projekt

 ► TEACH-projekti jätkamine

 ► Liikuma kutsuva kooli projekti käivitamine

 ► Õppenõustamisvõimaluste laiendamine

 ► Õppuri heaolu tagamine (psüühiline, vaimne ja füüsi-
line tervis ning turvalisus)

 ► Õpikeskkonna arendamine ja laiendamine, sh koos-
tööprojektid Keskkonnainvesteeringute Keskusega 
(KIK) ja muuseumiõpe

 ► Parima praktika ja kogemuse jagamine

 ► Tulemushindamise ja tunnustussüsteemi uuendamine

 ► Koolidega rahulolu uuringu tulemuste tutvustamine

Haridusasutustelt ootas ja ootab haridusamet:  
1) pidevat koostööd haridusasutuste vahel, st parima 
praktika jagamist; 2) laste/õppurite eripäradega arvesta-
mist, mitmekesisemat ruumi- ja paindlikumat ajakasu-
tust; 3) õpetajatevahelist koostööd kõigis valdkondades; 
4) MÕK-i nähtavaks muutmist, asutuses „MÕK-spun-
ki“/X-faktori otsimist; 5) projektide (sh rahvusvaheliste) 
algatamist ja neis osalemist; 6) õppeasutusest väljas õp-
pimist, sh õppekäigud, muuseumikülastused, linnaruumi 
võimaluste kasutamine jne; 7) õpetajate vahetust, õpi-
laste ja vanemate kaasamist õpetamisse/juhendamisse; 
8) laste, kolleegide, õpetajate jt tunnustamist; 9) koos 
õppimist.

Haridusamet soovib, et lapsed oleksid õppides õnnelikud 
ja õpetajad teeksid oma tööd armastusega. 

Marika Pettai, THA hariduskorralduse osakonna juhataja



18                ÕPPIDES SUUREKS  

1.2.1 Alusharidus
Tallinnas oli 2016/17. õppeaastal 128 linnale kuulu-
vat koolieelset lasteasutust (lasteaeda ja -sõime).

Tallinna munitsipaallasteaedades käis 2017. a maikuu sei-
suga 21 867 last, neist 3921 sõimerühmades, 1758 liitrüh-
mades, 15 123 aiarühmades, 592 erirühmades ja 473 sobi-
tusrühmades. 

Linn toetas 2016/17. õppeaastal 773 eralasteaias käivat 
last. Väljaspool Tallinna elavaid lapsi käis pealinna las-
teaedades 814 (eelmisel aastal 787), Tallinna lapsi teis-
te omavalitsusüksuste lasteaedades 514 (eelmisel aastal 
446). Lasteaialaste arv on võrreldes läinud aastaga lange-
nud (joonis 2). 

Kokku töötas munitsipaallasteaedades 1070 rühma, neist 
227 olid sõimerühmad, 86 liitrühmad, 669 aiarühmad, 29 
sobitusrühmad ja 59 erirühmad. Ööhoiu teenust sai kooli-
eelsetes lasteasutustes kokku 36 last (möödunud aastal 30).

Eesti Hariduse Infosüsteemi (www.haridussilm.ee) and-
metel oli sel õppeaastal Tallinna koolieelsetes lasteasutus-
tes kokku 2447 õpetajat (sh liikumise, muusika jt eriala-
õpetajad). 

Anne Targem, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist

1.2  
 2016/17. õppeaasta arvudes
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1.2.2 Üldharidus
Tallinnas oli 2016/17. õppeaastal 59 munitsi-
paal-üldhariduskooli, kus õppis kokku 43  644 
õpilast.

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on koo-
likohustuslik laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab 
seitsmeaastaseks. 1. veebruari 2016 seisuga oli rahvasti-
kuregistri andmetel Tallinnas sügiseks koolikohustuslik-
ku ikka jõudvaid lapsi 5623 (2015/16. õa 5101). Laste-
vanemad esitasid 3811 õpilaskoha taotlust, ülelinnalise 
vastuvõtuga koolidesse võeti vastu 470 õpilast. Elukoha-
järgne kool määrati 2016/17. õppeaastaks 4018-le lapse-
le (välja jäid lapsed, kes koolikohta ei vajanud: eelmisel 
õppeaastal kuueaastasena kooli astunud, Tallinnast lah-
kunud ja era- või riigikooli astunud). Koolikoht määrati 
sealhulgas 334 kuueaastasele lapsele, keda vanemad soo-
visid kooli panna. 

Tallinna munitsipaalkoolide esimestesse klassidesse 
astus 2016. aasta 1. septembril 4314 õpilast. 

Teistest valdadest või linnadest tuli Tallinna koolidesse 
90 last, kellele ei olnud elukohajärgset kooli määratud 
(alates 15. juunist sai minna igasse kooli, kus oli vabu 
õppekohti).

1. märtsil 2017 algas 2017/18. õppeaastaks elukohajärg-
se kooli määramiseks taotluste esitamine. Rahvastiku-
registri (RR) andmetel oli koolikohustuslikus eas lapsi 
5510. Lapsevanemad esitasid 3550 õpilaskoha taotlust, 
ülelinnalise vastuvõtuga koolidesse võeti vastu 506 õpi-
last. Tallinna Haridusamet määras 2017/18. õppeaastaks 
munitsipaalkoolikoha 3962 lapsele (sh 286 kuueaastast 
last). Need lapsed asusid õppima 1. septembril 2017.

Tabelis 1 on näha  koolikohustuslike õpilaste hulga ning 
määratud koolikohtade arvu dünaamika seitsme aasta 
lõikes RR andmetel, samuti lapsevanemate esitatud taot-
luste hulk. Kui lapsevanem ei ole taotlust esitanud, mää-
ratakse koolikoht RRi andmete alusel. 

Joonis 2. Laste arv Tallinna munitsipaallasteaedades ja 
-sõimedes 2010–2017 (maikuu seisuga)
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*Taotluste esitamine ja koolidesse määramine järgne-
vaks õppeaastaks toimus 1. märtsist 15. juunini 2017 
(ehk 2016/17. õppeaastal) 

Munitsipaalkoolide esimestesse klassidesse astujate arv 
on kaheksa aastaga suurenenud 954 võrra (joonis 4), ol-
les nüüd hakanud tasapisi langema. Tabelist 1 on näha, et 
määratud koolikohtade arv on eelmise aastaga võrreldes 
vähenenud 56 võrra, jooniselt 3 on näha ka koolitulijate 
arvu kahanemine 108 võrra.

Joonis 3. Esimestesse klassidesse astunud laste arv 
aastatel 2009–2016 (10. septembri seisuga)

Erinevalt põhikooliõpilaste arvu kasvust on gümnaasiu-
miõpilaste arv viimaste aastate jooksul kahanenud, kuid 
prognooside kohaselt hakkab ka gümnaasiumis õppiva-
te laste arv taas kasvama. Kui 2015/16. õppeaastal läks 
munitsipaalkoolide kümnendatesse klassidesse 3183 
õpilast, siis 2016/17. õa asus 10. klassides õppima 3276 
õpilast (tõus 27 õpilast). Põhikooli- ja gümnaasiumiõpi-
laste arvu muutused on toodud joonisel 4. 

Põhikooli lõpetas 2017. aastal 3428 õpilast ja gümnaa-
siumi 2730 õpilast (võrdluseks: 2016. aastal vastavalt 
3127 ja 2457 õpilast).

Teistest valdadest ja linnadest õppis 2016/17. õppeaastal 
Tallinna munitsipaalkoolides 3600 õppurit. Tallinna lapsi 
oli teistes valdades/linnades 1157. 

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel oli Tallinna mu-
nitsipaalüldhariduskoolides 4013 õpetajat. Kõige 
rohkem on klassiõpetajaid ja keele valdkonna õpetajaid, 
kõige vähem õpiabi valdkonna õpetajaid.

Viivi Lokk, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist

Õppeaasta 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18*

Koolikohustuslikku ikka jõudnud lapsed (RRi andmetel) 4200 4455 5040 4583 5245 5623 5510

Vanemate esitatud taotluste arv kooli määramiseks 3724 4230 4803 3667 3845 3811 3550

Koolikohad määratud 4315 3825 4160 4202 4236 4018 3962

Tabel 1. Elukohajärgsesse munitsipaalkooli määramised aastatel 2011–2017
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Joonis 4. Õpilaste arv munitsipaalüldhariduskoolides (põhikool ja gümnaasium, 2016. a oktoobri seisuga) 
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1.2.3 Huviharidus
Tallinnas saavad lapsed harrastustega tegeleda 
nii huvikoolides kui ka üldhariduskoolide juures 
tegutsevates huviringides. 

Huvikoolid võtavad õpilasi vastu üle linna, tavakoolide 
ringid on reeglina mõeldud ühe kooli õpilastele.

Tallinna üheksas munitsipaalhuvikoolis oli 2016/17. õp-
peaastal 7214 õppurit. Huvikooliõpilaste arv on mõne-
võrra langenud (joonis 5).  

Joonis 5. Huvikooliõpilaste arv 2010–2016 (kõik huvi-
koolid kokku) 

2016/17. õppeaastal töötas Tallinnas 9 munitsipaalhuvi-
kooli ja 284 erahuvikooli (sh spordiklubid, täiskasvanu-
te koolituskeskused, pühapäevakoolid jne). 2017. aastal 
avati ka uus Tondiraba Huvikool, kus 2017/18. õppeaas-
tal peaks õppetöös osalema üle tuhande õpilase.

Joonis 6. Õpilaste arv Tallinna munitsipaalhuvikooli-
des 2016/17. õa (huvikoolide kaupa, 2017. a oktoobri 
seisuga, EHIS-e andmetel)

Pealinna suurima õpilaste arvuga huvikool on endiselt 
Tallinna Huvikeskus Kullo, kus õppis 2016/17. õppeaas-
ta oktoobri seisuga 1965 õpilast (joonis 6). 

Üldhariduskoolide huviringide õpilaste arv on möödu-
nud õppeaastaga võrreldes kasvanud (joonis 7). Õppe-
aastal 2014/15 oli koolide huviringides 21 991 õpilast, 
2015/16. õa 21 991. õpilast. 

2016/17. õa õppis Tallinna munitsipaal-üldhariduskooli-
de huviringides 23 372 last, kellest 10 141 olid poisid 
ja 13 231 tüdrukud. Kasv on tingitud peamiselt õpilaste 
arvu tõusust põhikooliastmes. 

Koolides (v.a täiskasvanuõpe) õppis kokku 41 807 õpi-
last. See tähendab, et koolide pakutavates huviringides 
osales 56% õpilastest.

Joonis 7. Õpilaste osalemine Tallinna üldhariduskooli-
de huviringides (iga õppeaasta 20. mai seisuga) 

Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel oli 2016/17. õppe-
aastal Tallinna huvikoolides kokku 1815 õpetajat. Kõige 
rohkem oli spordi- (809) ning muusika- ja kunstiala õpe-
tajaid (608), kõige vähem loodusega seonduvate huviala-
de õpetajaid (10).

Andres Vakra, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
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1.3.1 Haridusvaldkonna  
eelarve

2016/17. õppeaastal oli pealinna munitsipaalhari-
duse tegevuskulude eelarve 203,2 miljonit eurot. 

Sellest alusharidusele kulus 75,5 miljonit, põhi- ja kesk-
haridusele 114,2 miljonit ning huviharidusele 7,7 miljo-
nit eurot. 

Riigieelarvest eraldati üldhariduskoolide hariduskulu-
deks 71,4 miljonit eurot. Tallinna linnaeelarves oli hari-
duskuludeks ette nähtud 131,8 miljonit eurot (joonis 8). 

Joonis 8. Tallinna haridusvaldkonna eelarve proport-
sioonid: eraldised riigi- ja linnaeelarvest ning jaotumi-
ne alushariduse, põhi- ja keskhariduse ning huvihari-
duse valdkondade vahel

Kuna õppeaasta ja eelarveaasta ei lange kokku, on alltoo-
dud eelarveandmed esitatud eelarveaasta põhjal. 

Haridusvaldkonna tegevuskulude eelarve maht on 2017. 
aastal 208 735 318 eurot (seisuga 1. oktoober 2017). 
Haridusvaldkonna tegevuskulude eelarve aastatel 2011–
2017 on toodud joonisel 9.

Joonis 9. Haridusvaldkonna eelarve 2010–2017

Haridusvaldkonna eelarve koosneb kolmest peamisest 
valdkonnast, mis moodustavad Tallinna linna haridus-
valdkonna kuludest üle 97%. Nendeks valdkondadeks on 
alusharidus, põhi- ja üldkeskharidus ning huviharidus. 
Muud haridusvaldkonna kulud moodustavad alla 3% ha-
ridusvaldkonna kuludest ning nendeks on kulud kutse-
haridusele, haridusasutuste IKT- keskkonnale, hariduse 
tugiteenustele, toetustele ja projektidele ning Tallinna 
Haridusametile. 

Joonistel 10, 11 ja 12 on toodud kolme peamise haridus-
valdkonna eelarved aastatel 2011–2017.

Joonis 10. Alushariduse aastaeelarve 2011–2017
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* Alates 2013. aastast ei eralda riik erakoolide haridus-
kulusid läbi kohaliku omavalitsuse 

Joonis 11. Põhi- ja keskhariduse aastaeelarve 2011–
2017
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* Alates 2012. aastast on Vanalinna Hariduskolleegiumi 
huvikoolid arvestatud põhi- ja üldkeskhariduse eelarvesse 

Joonis 12. Huvihariduse aastaeelarve 2011–2017

Nele Matsutsa, THA eelarve osakonna juhataja 

1.3.2 Tallinna haridustöö-
tajate palgad

Tallinna Haridusamet arvestab palka keskmiselt 
11 000 töötajale kuus (sh õpetajad). 

Personaliarvestusega tegeleb haridusameti personali- ja 
dokumendihalduse osakonnas 11 personaliarvestajat, mis 
tähendab, et iga teenistuja arvestab igas kuus palka kesk-
miselt 1000 töötajale. 

Tööjõukulud haridusameti haldusalas on 2017. aastal 
109 543 249 eurot. 

Haridustöötajate tööd tasustatakse riigi- ja linnaeelarvest. 

 ► Riigieelarvest finantseeritakse klassiõpetaja, põ-
hikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, 
õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusai-
nete õpetaja ja kutseõpetaja töötasud. 

 ► Linnaeelarvest saavad palka üldhariduskoolide rin-
gi- ja pikapäevarühmade õpetajad, tugispetsialistid, 
muu tugipersonal jt, samuti lasteaiaõpetajad ja õpe-
taja abid, lasteaedade tugipersonal ning huvikoolide 
õpetajad ja tugipersonal. 

Tallinnas on juba mitmel aastal olnud heaks traditsioo-
niks, et kui jaanuarist tõusevad riigieelarvest palka saa-
vate haridustöötajate töötasud, siis septembrist tõusevad 
need ka linnaeelarvest palka saavatel pedagoogidel. 

1. septembrist 2016 tõusid linnaeelarvest palka saavate 
haridustöötajate töötasud järgmiselt: lasteaia pedagoogi-
del ja tugispetsialistidel 900 eurolt 958 eurole, õpetaja 
abidel 480 eurolt 510 eurole. 

Palgatõus puudutas 4724 linnaeelarvest palka saavat 
Tallinna haridustöötajat, sh munitsipaallasteaedade, üld-
hariduskoolide, huvikoolide, Tallinna Kopli Ametikooli 
ja Tallinna Õpetajate Maja juhid, õpetajad ning õpetaja 
abid. Palgatõusu otsuse tegi Tallinna Linnavolikogu 25. 
augusti istungil. 

Linnaeelarvesse kavandati õpetaja abide palgamäärade 
tõstmiseks 1 167 330 eurot. Riigieelarvest palka saavate 
pedagoogide palk tõusis 1. jaanuarist 2016.

Tallinna lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide palgad tõusid 
ka 2017. aastal. 

17. jaanuaril 2017 arutasid abilinnapea Mihhail Kõlvart, 
Tallinna Haridusameti juhataja, Tallinna Haridustööta-
jate Ametiühingu Liidu esindaja, Eesti Haridustöötajate 
Liidu esindaja, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse 

Ametijärk / 
amet

Lasteaed 
01.09.16

Huvi-kool
01.09.16

Kool 
01.01–31.12.15 Lasteaed 

alates 
01.09.17

Huvi-kool
alates 

01.09.17

Kool 
alates 01.09.17

Tallinnas Riigis* Tallinnas Riigis*

Noorempedagoog 958 958 958 958 1050 1050 1050 1050

Pedagoog 958 958 958 958 1050 1050 1050 1050

Vanempedagoog 958 958 958 958 1050 1050 1050 1050

Pedagoog-metoodik 958 958 990 958 1050 1050 1050 1050

Klassijuhataja - - 100/130 - - - 100/130 -

Õpetaja abi 510 - - 560 - -

Tabel 2. Lasteaia-, kooli- ja huvikooliõpetajate ning õpetaja abide alampalgamäärad 2016/17. õppeaastal 
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esindaja ja Tallinna Koolijuhtide Ühenduse esindaja Tal-
linna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu 
alammäärasid ja töö tasustamise põhimõtteid ning jõud-
sid järgmistele kokkulepetele.  

Tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2017 on klassiõpetaja, põhi-
kooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirüh-
ma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja 
kutseõpetaja töötasu alammäär 1000 eurot ning alates 1. 
septembrist 1050 eurot kuus. 

1. septembrist 2017 on pedagoogi ja pedagoog-metoodi-
ku  (v.a klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiu-
mi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse 
üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja) töötasu alam-
määr 1050 eurot kuus.

1. septembrist 2017 on koolieelse lasteasutuse pedagoogi 
töötasu alammäär 1050 eurot kuus. 

Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 
1. septembrist 560 eurot kuus.
Lasteaia-, kooli- ja huvikooliõpetajate ning õpetaja abide 
alampalgamäärad 2016/17. õppeaastal on toodud tabelis 2.
* Vabariigi Valitsuse kehtestatud alampalgamäärad 
pedagoogidele. Vabariigi Valitsuse määrusega kaotati 
alates 1. jaanuarist 2014 õpetajate ametijärkudest tulene-
vad alampalga erinevused, Tallinnas need siiski säilisid.
Tallinn võrdsustas lasteaiaõpetajate palgad kooliõpetaja-

te palkadega esimest puhku enne masu 2006. aastal ja 
on edaspidigi sama moodi jätkanud, kokku juba üksteist 
aastat (2006–2017). 

Linn on tõstnud lasteaedade juhtide, õpetajate ja õpeta-
ja abide palku igal aastal. Üheteistkümne aasta eest oli 
pedagoogi palk 7000 krooni ehk 447 eurot, nüüdseks on 
see tõusnud enam kui 600 euro võrra. Palgakasvu 2012–
2017 (1. septembrist) näitab joonis 13. Töötasu on kas-
vanud ka teistel linna palgal olevatel haridustöötajatel.

Nele Matsutsa, THA eelarve osakonna juhataja; Leini Jürisaar, THA 
kommunikatsiooni peaspetsialist

Joonis 13. Lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide palga- 
dünaamika aastatel 2012–2017 

1.3.3 Soodustused Tallinna 
lastele ja õpilastele

Tallinna linn maksab vähekindlustatud peredele sis-
setulekust sõltuvaid toetusi ja universaaltoetusi. 

Linna elanikel on õigus taotleda järgmisi lastele suu-
natud toetusi: esmakordselt koolimineva lapse toetus, 
puudega lapse toetus, toimetulekutoetus, sissetulekust 
sõltuvad toetused, vajaduspõhine peretoetus ja teised 
toetused. 

Sotsiaaltoetustega tegelevad enamjaolt Tallinna Sotsiaal- 
ja Tervishoiuamet ning linnaosade sotsiaalosakonnad. 
Tallinna Haridusameti kaudu kaetakse munitsipaallas-
teaedadele kaks korda aastas vähekindlustatud perede 
laste kohatasu- ja toidusoodustus*. 2017. aasta prog-
noositav soodustuste summa on 520 000 eurot. Näiteks 
märtsis kulus linnal kohatasu soodustusele 36 200 eurot, 
toidusoodustusele 14 170 eurot. 

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada ko-
hatasuvabastust kuni 80%. Aluseks on vanema esitatud 
avaldus, milles esitatud andmete õigsust on kinnitanud 
elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osa-
kond. Lasteaia direktor vabastab vanema lasteaia kohata-
su maksmisest 100% ulatuses kolmanda või enama las-
teasutuses käiva lapse eest käimasoleva õppeaasta lõpuni 
juhul, kui Tallinna munitsipaallasteaias käib perest kolm 

või enam last. Kohatasuvabastust sai märtsis 863 last, 
sh 116 last täies ulatuses. 

Toiduraha soodustuse saamiseks on avalduse esitamise 
õigus ka haridusasutuse pedagoogil või sotsiaaltöötajal, 
kui vanem seda ei ole teinud, kuid vajadus on ilmne. Toi-
duraha soodustust sai direktor määrata kuni 100% ulatu-
ses. Toidusoodustust sai märtsis 606 last. 

Alates 1. septembrist 2017 katab linn toidukulu linnava-
litsuse kehtestatud piirmäära ulatuses linna munitsipaal-
lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rah-
vastikuregistrisse kantud Tallinna linn. 

2016. aastal sai kohatasuvabastust keskmiselt 729 last 
ning toidusoodustust 458 last.  

Alates 1. septembrist 2017 katab linn ka gümnasistide 
koolilõuna kulud. Tallinnas on koolilõuna maksumuseks 
1,34 eurot päevas, millest riigi osa moodustab 0,78 eurot 
ja linna osa 0,56 eurot.

2017. aastal katab Tallinna linn 33 397 põhikooliõpilase 
ja 7027 gümnaasiumiõpilase koolilõuna kulud. 2017. 
aasta eelarvesse oli selleks planeeritud 3 568 085 eurot. 

* Nimetatud soodustuste saamiseks peab nii vanema kui 
ka laste elukoht rahvastikuregistri andmetel olema Tal-
linna linn. 

Nele Matsutsa, THA eelarve osakonna juhataja 
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1.4.1 Haridus- ja  
teadusministeerium

5. aprillil kohtusid Tallinna haridusjuhid haridus- 
ja teadusminister Mailis Repsiga, et rääkida riigi 
ja kohaliku omavalitsuse koostööst hariduskor-
ralduses. 

Kohtumisel Tallinna Õpetajate Majas osalesid abilinna-
pea Mihhail Kõlvart, Tallinna Haridusameti esindajad ja 
koolijuhid.

Räägiti järgmistel teemadel: riigi ja kohaliku omavalit-
suse koostöö hariduskorralduses; hariduslikud erivajadu-
sed (HEV) ja kaasav haridus; huvihariduse arengud.

Minister Mailis Reps sõnas kohtumise eel, et koostöö on 
edu võti, mis riigi ja linna suhetes toimides tagab hari-
duse igakülgse arengu. „Aluseks on kokkulepe, et kõik 
inimesed, sõltumata nende elukohast, peavad saama li-
gipääsu kvaliteetsele haridusele,“ märkis Reps. „Koos 

saame tugevdada hariduse vundamenti – alusharidust –, 
tõstes ja ühtlustades lasteaiaõpetajate palgataset. Koos 
saame nüüdisajastada koolivõrku, aidata tagada koolides 
vajalikud tugiteenused, koolilõuna igale õpilasele, elu-
kestva õppe võimalused ja palju muud, mis tagab siinse 
maailmatasemel hariduse.“

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart pidas kohtumist 
väga oluliseks. „Heameel on tõdeda, et praeguse hari-
dus- ja teadusministri Mailis Repsi juhtimisel paistab 
silma ministeeriumi koostöötahe kohalike omavalitsus-
tega. Oleme korduvatel kohtumistel ministriga otsinud ja 
leidnud lahendusi nii erihariduse rahastamist, riigigüm-
naasiumite rajamist, huvihariduse arengut kui ka teisi 
valdkondi puudutavatele probleemidele,“ rääkis Kõlvart. 
„Ka eesolevat kohtumist Tallinna koolijuhtidega peame 
hea tahte märgiks, sooviks kuulata ja arvestada nende 
inimeste arvamusi ja ideid, kes koolielu korraldamisega 
otseselt tegelevad. Edaspidi leiab minister loodetavasti 
võimaluse kohtuda ka lasteaedade direktoritega.“    

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist

1.4  
  Partnerid ja koostöö

Kohtumine haridus- ja teadusminister  
Mailis Repsiga
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1.4.2 Tallinna Alushariduse 
Juhtide Ühendus

Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus (TAHJÜ) 
on Tallinna koolieelsete lasteasutuste juhtide 
ühistegevusse kaasamise ja haridusametiga teh-
tava koostöö eestvedaja. 

Üheskoos osaletakse alushariduse edendamisel ja laste-
asutuste töö tutvustamisel ning hea maine kujundamisel. 

2016. aastal oli TAHJÜ-s 93 liiget. Seitsemeliikmelisse 
juhatusse kuulub igast piirkonnast üks esindaja: Silvi 
Suur, Tallinna Lasteaed Pääsusilm, Haabersti, juhatuse 
esimees; Irja Keiv, Tallinna Lasteaed Kannike, Kristii-
ne; Alvina Maasik, Tallinna Arbu Lasteaed, Lasnamäe ja 
Pirita; Katrin Rasina, Tallinna Kiikhobu Lasteaed, Mus-
tamäe; Tiiu Jõeväli, Tallinna Lasteaed Nõmmekannike, 
Nõmme, Riina Läll, Tallinna Kelmiküla Lasteaed, Põh-
ja-Tallinn; ja Triin Andreas, Tallinna Suitsupääsupesa 
Lasteaed, Kesklinn. 

Hea koostöö on ühendusel haridusametiga, TAHJÜ liik-
med osalevad aktiivselt komisjonide töös, nagu direktori 
ametikohale valimise komisjon, arengukavade läbivaata-
mise komisjon, eelarvekomisjon, tulemushindamise mu-
deli aruteludtunnustuskomisjonis ja hoolekogu auhinna 
žürii. Peale selle valmistavad juhatuse liikmed ette ja vii-
vad läbi piirkondlikud lasteasutuse juhtide nõupidamised.

TAHJÜ juhatuse eestvedamisel korraldasime lasteasu-
tuste direktoritele suunatud koolitusi toetamaks ametipä-
devust.

2016/17. õppeaasta tegevustest võib esile tõsta „Märka 
ja aita!“ heategevusprogrammi tegevuse eestvedamist, 
annetuskampaaniate ja muude heategevusürituste kor-
raldamist, traditsioonilise heategevusliku perepäeva 
ettevalmistamist ja korraldamist Tallinna koolieelsete 
lasteasutuste lastele (27. novembril 2016 Tallinna Kanu-
tiaia Noortemajas). „Märka ja aita!“ raames osalesime 
2016/17. õppeaasta lõpul pidulike riiete jagamisel abiva-
javatele põhikoolilõpetajatele. 

2.–9. oktoobrini 2016 toimus koolieelsete lasteasutuste 
juhtide õppereis Horvaatiasse. Õppereisil külastati laste-
aedu ning kohtuti alushariduse valdkonna esindajatega. 
Õppereisi eesmärgiks oli tutvuda Horvaatia alushariduse 
parima praktikaga, samuti arendada koostöösuhet, õppi-
da heast kogemusest ning rakendada uusi praktikaid Tal-
linna  alushariduses.

Koostöös Tallinna Haridusametiga toimus 2017. aasta 
14.–16. juunini lasteasutuste juhtide kevadkonverents. 
Selle kavas oli koolitus teemal „Digitarkuse teel“. Innus-
tavad ja motiveerivad olid mõttetalgud töörühmades ning 
MÕK-tegevuste ideepanga koostamine.

Silvi Suur, TAHJÜ juhatuse esimees

1.4.3 Tallinna Koolijuhtide 
Ühendus

Tallinna Koolijuhtide Ühendus jääb mälestama oma 
kauaaegset liiget ja esimeest Marko Rööpsonit  
(7. oktoober 1959 – 4. veebruar 2017).

Me südames sa ikka elad, jääd ikka meie keskele.

Tallinna Koolijuhtide Ühenduse (TKÜ) tegevuse 
eesmärgiks on kaasa aidata Tallinna ja Eesti ha-
riduse arendamisele, saavutada koolituste kaudu 
koolijuhtide ametipädevuse tõus ning olla partne-
riks Tallinna hariduses.

Organisatsioon tegeleb koolijuhtide ja ka teiste koolitöö-
tajate töö- ning palgatingimuste konkurentsivõimelisuse 
tõstmisega (kollektiivlepingu pidev täiendamine). TKÜ 
soovib olla aktiivne koostööpartner Tallinna linnale, ha-
ridusametile, suhelda kõrgkoolide õppejõudude, teadlas-
te ja teiste riikide koolijuhtide ametiorganisatsoonidega 
ning osaleda rahvusvahelistes haridusprojektides.

Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas on oluline pidev 
edasiliikumine. Iga aastaga on üha aktuaalsem MÕK-i 

rakendamine koolis. Seda eesmärki aitavad saavutada 
haridusameti, TKÜ ja TAHJÜ koostöö uute parimate 
praktikate levitamisel Tallinna üldhariduskoolides ja 
lasteaedades ning häid õpetamise praktikaid tutvustavad 
õppereisid.

Tallinna Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees Marko 
Rööpson (paremal) tervitas kolleege 2016/17. õppeaasta 
avakonverentsil, teda abistasid Hendrik Agur ja Riina 
Läll
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2016/17. õppeaastal jätkas TKÜ 2016. aasta üldkogul 
püstitatud eesmärkide ja tegevustega. Organisatsooni 
liikmed osalesid Tallinna Haridusameti töögruppide ja 
komisjonide töös. Tallinna koolijuhtide delegatsioon osa-
les 19.–21. oktoobril Hollandis Maastrichtis üleeuroopa-
lisel koolijuhtide konverentsil ESHA 2016. 

Nii juhatusel kui ka eestseisusel oli Tallinna Haridusame-
tiga ja abilinnapea Mihhail Kõlvartiga mitmeid kohtumi-
si, kus otsiti lahendusi hetke suurematele väljakutsetele, 
nagu näiteks Tallinna koolivõrgu temaatika, kasvav õpi-
laste arv Tallinna koolides, MÕK-i rakendamise võima-
likkus, eelarve, juhtide tulemushindamine ning koolide 
personaliküsimused.

2016/17. õppeaastal valiti ka TKÜ uus eestseisus ja ju-
hatus. TKÜ uude eestseisusesse ja juhatusse kuuluvad: 
Raino Liblik – Lasnamäe koolide esindaja (juhatuse esi-
mees),  Mehis Pever – Kesklinna koolide esindaja (juha-
tuse liige), Ardi Paul – Nõmme koolide esindaja (juhatuse 
liige), Katrin Luhaäär – Põhja-Tallinna koolide esindaja, 
Siret Paasmäe – Haabersti koolide esindaja, Tiina Pall – 
Kristiine koolide esindaja, Kaja Laanmäe – Pirita koolide 
esindaja, Natalja Vergun – Mustamäe koolide esindaja ja 
Kalle Niinas – endiste koolijuhtide esindaja.

Eesti Koolijuhtide Ühenduse (EKJÜ) eestseisuses esin-
davad Tallinna: Toomas Kruusimägi (juhatuse esimees), 
Tiina Pall, Katrin Luhaäär ja Mehis Pever.

2016/17. õppeaasta lõpus kuulus TKÜ-sse 42 tegev- ning 
23 veterankoolijuhti. 

Raino Liblik, TKÜ juhatuse esimees, Tallinna Kuristiku  
Gümnaasiumi direktor

TKÜ juhatuse esimees Marko Rööpson (paremal) ja 
Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur 
2016/17. õppeaasta avakonverentsil

1.4.4 Õpilasesindused
Tallinna Haridusamet korraldas 2. novembril 2016 
Tallinna koolide õpilasesindustele teabepäeva, et 
suurendada õpilaste kaasatust ja osalust õpilas-
elu korraldamisel.

Tallinna Õpetajate Majas korraldatud teabepäeva ees-
märgiks oli toetada koolidemokraatiat ja õpilaste ettevõt-
likkust ning tõsta õpilasesinduste teadlikkust õpilasesin-
duse tööst. 

Teabepäeva teemad jagunesid kolme valdkonda: 

 ► õpilasesindus ja koolidemokraatia arendamine (õpi-
lasesinduse roll koolis; õigus otsustada ja korraldada 
iseseisvalt  õpilaselu küsimusi; õpilaste huvide, vaja-
duste,  õiguste ja kohustuste eest seismine);

 ► koostöö (teiste õpilasesindustega linnas, riigis, rah-
vusvaheliselt; direktori ja teiste  koolitöötajatega);

 ► kaasamine ja tingimuste loomine õpilasesinduse 
tööks (õpilasesinduse valimine; koosseis; töökorral-
dus; kuidas on kaasatud kooli juhtimisse; õpilasesin-
duse rahastamine).

Ettekandeid pidasid Tallinna Haridusameti juhataja And-
res Pajula, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor 
Raino Liblik, Tallinna Nõmme Põhikooli õpilane Maria 
Korsten jt. 

Teabepäeval osales 92 õpilast.

Allikas: Marika Pettai, THA hariduskorralduse osakonna juhataja

1.4.5 Teised Eesti linnad: 
Tartu, Pärnu, Viljandi

Tallinna Haridusametil on juba aastaid olnud 
head koostöösuhted Tartu, Pärnu ja Viljandi hari-
dusosakondadega. 

Kord aastas kohtutakse ühes neist linnadest ning aruta-
takse olulisi teemasid haridusvaldkonna juhtimisel.

10.–11. novembril 2016 leidis koostöökohtumine aset 
Viljandis. Fookuses olid seekord hariduskorralduslikud 

võimalused ja muutused MÕK-i rakendamiseks. Esime-
sel päeval räägiti linnade headest kogemustest ja tehti 
rühmatöid Viljandi Grand Hotellis, teisel päeval külastati 
Viljandi haridusasutusi.

Esimene töörühm keskendus hariduslike erivajadustega 
(HEV) lastele (sh koolieelsetes lasteasutustes, koolides, 
kutsekoolides) ning lasteaedade töökorraldusele. Teemad 
olid järgmised: 1) hariduslike erivajadustega laste õppe-
töö korraldamine, 2) kuidas on õnnestunud rakendada 
„kaasava hariduse põhimõtteid“, 3) koostöö Rajaleidjaga, 
4) eriklasside ja -rühmade loomine ning rahastamine, 5) 
õppeasutuste koostöö HEV-lastega tegelemisel, 6) laste-
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asutuste töökorraldusest – assistentide rakendamine, ak-
tiivõppe rakendamise näited. Töörühma juhtisid Milena 
Pogodajeva, Marika Kallas ja Piret Lind (THA).

Teise töörühma peateemaks olid kohaliku omavalitsu-
se (KOV) võimalused õppija arengu toetamisel (olüm-
piaadid ja teised õpilaste/laste võistlused ning üritused). 
Teemasid oli neli : 1) olümpiaadide süsteemi arendused 
viimasel viiel aastal (sh elektrooniline läbiviimine), 2) 
võimalik koostöö linnade vahel, 3) IT ja muu õpiva-
raga varustamine, 4) milliseid õpilasvõistlusi (üritusi) 
teeb KOV veel peale olümpiaadide (õpilasakadeemiad, 
teaduskoolid, muuseumiõpe, uurimistööde konverent-
sid, teadmiste võistlused  jms). Töörühma juhtisid Egle 
Vospert, Rainer Rannala ja Marika Pettai (THA). 

Kolmas töörühm käsitles haridusse suunatud vahendite 
efektiivset kasutamist ning riigigümnaasiumide koge-
musi selles. Teemad olid: 1) riigihanked, haldusmudel, 
asutustele raha jagamise põhimõtted, riigiraha aruandlus, 
2) riigigümnaasiumid – mured/rõõmud loomisel, kokku-
lepped, eellepingud, kuidas suhestuda linna koolivõrguga, 
mõjud, mida teeks teisiti, tugevused ja nõrkused. Töörüh-
ma juhtisid Andres Pajula, Anti Sirkel ja Mari-Liis Luks 
(THA).

Neljas töörühm rääkis väljakutsetest huvihariduses: 1) 
huvihariduse rahastamine ja valdkonna arendamine, 2) 
huviharidus koolieelses lasteasutuses, üldharidus- või 
kutsekoolis või eraldiseisvas huvikoolis, 3) milline on 
omavaheline koostöö, arengud selles vallas, 4) kas ja 
kuidas on laiendatud tehnika ja loodusteaduse valdkonna 
huvihariduse võimalusi, 5) koostöö MTÜde ja kolman-
da sektoriga, 6) KOV ja erahuvihariduse suhe. Töörühma 
juhtisid Andres Vakra ja Merike Kivimäe (THA).

11. novembril käidi neljas haridusasutuses. Viljandi Las-
teaias Krõll uuriti, milliseid võimalusi on linnal HEV-laste 
toetamiseks, muu hulgas tutvustas lasteaed Krõll ühe õpe-
taja ja kahe assistendi rakendamise praktikat. Viljandimaa 
Kutseõppekeskuses (Vana-Võidus) huvituti HEV-õppija 
toetamisest kutsekoolis, ühisõppekavadest põhikooli-
dega, ruumide ristkasutusest (nt kooli tööõpetus), kooli 
avatusest ning karjääri- ja kutsenõustamisest. Lennukite-
hases sai tutvuda noorsootöö ja huviharidusega. Viljandi 
Gümnaasiumis tegi õppejuht lühikokkuvõtte oma kooli 
kolmest tegevusaastast. Samuti tehti kokkuvõtted kahest 
kohtumise päevast ja sõlmiti edasised kokkulepped, huvi-
lised said vaadata teadusteatri etendust.

Koostöökohtumised on heaks viisiks vahetada kogemusi 
ja planeerida edasisi tegevusi ning need jätkuvad kindlasti 
ka tulevikus.
Marika Pettai, THA hariduskorralduse osakonna juhataja,  
Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist

1.4.6 Ülelinnalised aine-
ühendused Tallinna 
Õpetajate Majas 

Tallinna Õpetajate Maja juures tegutsevate 
ülelinnaliste aineühenduste 18. tegevusaasta 
2016/2017. õppeaastal möödus mitmekülgselt ja 
tegusalt. 

Pikaajaline kogemus oma valdkonnas ning püsiväärtused 
on ühelt poolt tugevaks toetuspinnaks, kuid teisalt käib 
pidev otsimine ja katsetamine selleks, et õppimine oleks 
kõigile huvitav tegevus, mitte tüütu kohustus.

Õppevormide mitmekülgsus on märksõna, mille võib 
lõppenud aasta puhul eraldi välja tuua. Tihenenud on 
aineühenduste koostöö aineteülese õppe edendamiseks. 
Varem käsitleti eelkõige õppimist oma valdkonna pii-
res (keeled, kaunid kunstid, loodusained jne), nüüd aga 
näevad koos õppimises üha enam eeliseid ka esmapilgul 
üksteisest kaugete õppeainete õpetajad. 

Nii on ühiseid ja elamuslikke õppepäevi pidanud teh-
noloogiaõpetajad koostöös ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse 
õpetajatega, ühendades teoreetilised teadmised praktilise 
käelise tegevusega (viikingite aeg + viikingite keti val-
mistamine) ning tehnoloogiaõpetajad koostöös keemia-
õpetajatega (laulupeo jaoks vasest sõlgede oksüdeerimi-

ne). Samuti on ühisüritusi korraldanud informaatika- ja 
muusikaõpetajad ning informaatika- ja kunstiõpetajad 
ning huvijuhid ja sotsiaalpedagoogid.  Küllap jätkub 
koostöö ka edaspidi, sest mitmekülgsus rikastab.

Nimetamata ei saa jätta sedagi, et tehnoloogia (robooti-
ka) tungib järjest nooremate laste igapäevaellu ning ula-
tub nüüd juba lasteaeda. Siingi on õpetajatel oskajatelt 
palju õppida, et ajaga kaasas käia. 

Rõõmustav on koostöö muusemide ja teaduskeskus-

Koostöös Kultuuriministeeriumiga sai grupp Tallin-
na koolide õpetajaid koos Eestit külastanud Norra 
haridustöötajatega tutvuda mitme Kesk-Eesti mõisa-
kooliga
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tega. Aastaid on korraldatud õppepäevi koos Eesti Las-
tekirjanduse Keskuse, Eesti Loodusmuuseumi, Energia 
Avastuskeskuse, Vivendi Koolituskeskuse ja HITSA In-
novatsioonikeskusega. Ammused partnerid on aineühen-
dustele veel TTÜ, TLÜ ja TÜ lektorid. Tänavu sai alguse 
meeldiv koostöö uuenendud NUKU teatri koolitajatega 
ning Arhitektuurimuuseumiga, kus toimusid arendavad 
töötoad õpetajatele. 

Uut ja huvitavat on Tallinna pedagoogidel õppida ka Ees-
ti väikekoolidelt. Koostöös Kultuuriministeeriumiga sai 
rühm Tallinna koolide õpetajaid koos Eestit külastanud 
Norra haridustöötajatega tutvuda mitme Kesk-Eesti mõi-
sakooliga (Lasila, Muuga, Kiltsi, Roosna-Alliku, Pikave-
re). Koostööprojekt sai teoks Euroopa Majanduspiirkon-
na programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutuse“ 
kaudu. Tallinna koolide õppealajuhatajad külastasid sü-
gisesel õppepäeval energiatarka Väätsa põhikooli ning 
tutvusid sealsete nutikate lahendustega, millel on kanda 
oma roll kooli õppetöös tervikuna.  

Tallinna Õpetajate Maja tänab kõiki ülelinnaliste ai-
neühenduste juhte, kes oma põhitöö kõrvalt koolis on 
leidnud aega olla kursis uute teemade ja parimate prakti-
katega, et neid seejärel oma kolleegidele aineühenduste 
õppepäevadel tutvustada. Suur tänu ka kõigile õpetajate-
le, kes on leidnud tee Õpetajate Majja. 

Merike Palts, Tallinna Õpetajate Maja täienduskoolituse projektijuht

Eesti õppekeelega koolide alg-
klasside õpetajad
Eesti õppekeelega koolide algklasside õpetajatel oli 
kooliaasta jooksul erinevaid õppe-ja teabepäevi.

Üheks huvitavamaks osutus Vanalinna Hariduskolleegiu-
mi klassiõpetaja Tuuli Koitjärve internetipõhiste tööleh-
tede ja lisamaterjalide valmistamise koolitus. Klassis on 
alati erineva töötempo ja võimetega õpilasi. Lisamaterja-
lid aitavad õpetajal olukorraga toime tulla ning paari hii-
reklõpsuga saab ülesande kohandada õpilasele sobivaks 
ja kergesti õppetööd diferentseerida.

Veebikonstaabel Maarja Punaki koolitus „Lapsed ja in-
ternet“ käsitles internetiohtusid. Ühise Mure Meetodit 
tutvustas psühholoog ja pereterapeut Roman Timofejev. 
Lugemisraskustest ja nendega toimetulekust, mis on just 
nooremas kooliastmes suur probleem, kõneles Tallinna 
Ülikooli pedagoogikamagister, logopeed ning eripeda-
googika lektor Kadi Lukanenok.  

MiiButiik’i praktilise koolituspäeva pidas Marika 
Dizevski. Kursuse käigus avas koolitaja õpetajate meeled 
loovusele ning üllatas uute põnevate ideede ja mõtetega. 

Heaks traditsiooniks on Eesti Lastekirjanduse Keskusega 
koostöös korraldatavad sügisesed kokkusaamised. Se-
dapuhku oli külas kirjastuse Draakon & Kuu kirjastaja 
Leelo Märjamaa. Kirjanik Kätlin Vainola rääkis loovkir-
jutamisest ning tutvustas uuemat lastekirjandust.

Kaia Rikson, Jakob Westholmi Gümnaasiumi klassiõpetaja ja algõpe-
tuse aineühenduse juhataja

Eesti õppekeelega koolide eesti 
keele õpetajad 
Emakeeleõpetajate aineühenduse kokkusaamised 
algasid selgi õppeaastal traditsiooniliselt ikka olüm-
piaadile mõeldes. 

Selgitusi tuli jagama 32. emakeeleolümpiaadi žürii esi-
mees Merilin Aruvee Tallinna Ülikoolist. Stiili ja sõna-
vara teemal võttis koolitusel jutujärje üle endine tege-
võpetaja Priit Kruus, kes nüüd koolitab ülikoolis tulevasi 
õpetajaid. Rõõm on tõdeda, et ikka leidub entusiaste, kes 
on alati valmis kolleegide töö kergendamiseks nuputama 
koolivooru ülesandeid. Nii sündiski järjekordne kolmele 
vanuseastmele mõeldud komplekt ülesandeid, mida õpe-
taja saab kasutada ka igapäevatöös.

Töisele algusele tõi vaheldust emotsionaalne kohtumine 
lavastaja Madis Kalmetiga. Teater on hariduse ja kasva-
tuskultuuri osa. Näidendi „Kahtlus“ sündmustik leidis 
aset Bronxi kirikukoolis 1960. aastate alguses, kuid selle 
sõnum haakus hästi ka tänase päevaga. Katariina kiriku 
lummavast õhustikust lahkudes jäi kahtlus nii mõnegi 
vaatajast õpetaja hinge kripeldama.

Eesti õppekeelega koolide algklasside õpetajad  
valmistasid erinevates tehnikates küünlajalgu
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Emakeeleõpetaja on loomult uudishimulik ja tahab alati, 
kui uus keelest kõnelev raamat ilmunud, ka selle autoriga 
tutvust teha. Tundesõnu tutvustava teose „Eesti tunded. 
Sõnaportreed“ autor ja keeleteadlane Ene Vainik oli mee-

leldi nõus oma raamatust rääkima. Kuulajad said kaasa 
hulganisti huvitavaid mõtteid, kuidas seda tarkust koolis 
õpilastega jagada.

Aastanumbri vahetus tuletab meelde riigieksamit. EESi 
riigieksami töörühma juht ning Tallinna Reaalkooli ja 
Gustav Adolfi Gümnaasiumi tegevõpetaja Anu Kell on 
hinnatud ja oodatud koolitaja. Eksamitekstide vastuste 
praktiline analüüs annab õpetajale uueks eksamiks kind-
lama tunde.

Üle pika aja käisid emakeeleõpetajad Eesti Lastekirjan-
duse Keskuses uusi raamatuid uudistamas. Anne Kõrge 
abiga sukelduti lastekirjanduse mitmekesisesse maailma. 
Selle toreda päeva südamlikum osa tuli aga Vanalinna 
Hariduskolleegiumi 9. klassi õpilastelt. Rühmatöö „Ke-
vadest“, mis õpetajatele ette kanti, näitas, kui aegumatu 
on Oskar Lutsu looming.

 

Igasse koolitusaastasse peaks kindlasti kuuluma rubriik 
„Õpetajalt õpetajale“. Koolikevade viimane kohtumine 
Õpetajate Majas lõppeski südamest südamesse minevate 
juttudega. Kujundav hindamine Tallinna Reaalkooli näi-
tel äratas kuulajates nii imestust kui ka imetlust. Õpeta-
jad Kristi Koit, Kaia Kivitoa ja Mirja Särg tõestasid oma 
kogemustele tuginedes, et tegemist pole raketiteadusega, 
vaid õpilast igati toetava ja arendava hindamisega. Kui 
õpetajal on sellesse usku ja ta suudab uskuma panna ka 
oma õpilased, siis ei kuuleks enne  tegutsema asumist ta-
vapärast küsimust: „Kas ma selle eest hinde ka saan?“. 
Koolirõõmu jääks kindlasti rohkem.

Lilian Aun, aineühenduse „Eesti keel eesti koolis“ juhataja

Eesti keel vene koolis 
„Eesti keel vene õppekeelega koolis“ aineühenduse 
traditsiooniks on saamas kevadised jalutuskäigud. 

Sel korral võeti õppeaasta kokku Jaak Juske juhenda-
misel Tallinna vanalinnas. Need jalutuskäigud on ühelt 
poolt huvitavad ja silmaringi avardavad, teisalt õpetajate 
töös ka vajalikud. Eesti keele kui teise keele õpetajatel 
on oluline roll vahendada eesti kultuurilugu ning loomu-
likult on väga tähtis peatuda oma kodulinna lool. Jaak 
Juske tunnetab hästi publikut, oskab köitvalt rääkida ning 
oma õpetajatöö põhjal oskab ehk ka just õpetajate jaoks 
olulised paigad välja tuua. 

Informatiivne oli õppepäev telemajas, kus põnevaid lu-
gusid jutustas Mai Mikiver ERRi muuseumist. NUKU 
muuseumis korraldatud maskikoolitusel õppisid õpetajad 
ennast paremini väljendama, õpilasi parimini mõistma 
ning turvalist õhkkonda looma. 

Pille Pipar, aineühenduse „Eesti keel vene õppekeelega koolis“ juhataja

Eesti keele kui teise keele õpetajad tutvusid Jaak 
Juske juhendamisel  oma kodulinna looga

Emakeeleõpetajad sukeldusid Eesti Lastekirjanduse 
Keskuses lastekirjanduse mitmekesisesse maailma
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Vene õppekeelega koolide  
klassiõpetajad 
Vene õppekeelega koolide klassiõpetajate aineühen-
dus tutvus muuseumide haridusprogrammidega.

Sügisel toimus aineühenduse avaüritus Kadrioru Kuns-
timuuseumis. Muuseumi kuraator A. Kovõtska tutvustas 
Eesti Kunstimuuseumi haridusprogramme. 

„Õpetajalt õpetajale“ programmi raames pakkus õppe-
päev Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis ideid aine-
tundide mitmekesistamiseks. Õpetajad jagasid kogemusi, 
milliseid töövahendeid ja -võtteid kasutada jõulukaunis-
tuste meisterdamiseks.  

Tallinna Õismäe Lütseumis toimus kogemusseminar 
„Lihtsad keerulised asjad“ .Õppeaasta viimasel tea-
bepäeval kohtuti Eesti Loodusmuuseumis, kus hari-
dusprogrammide kuraatorid tervishoiumuuseumist, 
Lennusadamast ja loodusmuuseumist tutvustasid uusi 
õppeprogramme ja koostöövõimalusi. Koostöö muuseu-
mide ja koolide vahel on väga tänuväärne, sest teeb õppi-
mise huvitavamaks. 

Vlada Teus-Miller, aineühenduse „Algõpetus vene õppekeelega koo-
lis“ juhataja

Geograafia 
Geograafia aineühendusel oli mitu õuesõppe koolitust, 
kus õpiti koos teiste loodusainete õpetajatega. 

Koostöös bioloogia-, keemia- ja füüsikaõpetajatega tut-
vuti Puhta Vee Teemapargiga ja osaleti sealsetes kesk-

Vene õppekeelega koolide klassiõpetajate aineühen-
dus ammutasid “Õpetajalt õpetajale“ programmi 
raames uusi ideid tundide mitmekesistamiseks

Geograafiaõpetajad tutvusid Puhta Vee Teemapargiga 
ja uurisid energia tootmist päikesepatareidega 
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konnamõõtmiste õpitubades: uuriti energia tootmist 
päikesepatareidega ning liiguti nuhvliga metsaradadel. 
Õppepäevad korraldas Tallinna Linnaplaneerimise Amet, 
kus peaaegu minikonverentsi vormis tutvustati Tallinna 
eri piirkondade ajalugu ning uusimaid planeeringuid (nt 
uus peatänav, Põhja-Tallinna liikuvusuuring, Kopli pool-
saare ja sadama-ala areng, erinevate asumite ajalooline 
areng). 

Geoinformaatika ainetundide jaoks tutvuti GeoTallinna 
kodulehega ning saadi teada, milliseid kaarte ja ruu-
miandmeid kasutada näiteks gümnaasiumi uurimistööde 
jaoks.

Pilvi Tauer, geograafia aineühenduse juhataja

Keemia 
22. veebruaril 2017 toimus keemia aineühenduse „õpe-
tajalt õpetajale“ töötuba Gustav Adolfi Gümnaasiumis, 
kuhu olid palutud ka teiste loodusainete õpetajad. 

Töötoa pidas GAG-i tunnustatud keemiaõpetaja, aasta 
õpetaja 2016 Katrin Soika. Teemaks oli „Ainetevahelist 
lõimingut võimaldavad praktilised tööd lahustuvusest 
(tormiklaas ja lumekuul)“.

Töötoa ülesanded võiks sõnastada järgmiselt: mida tehti 
Jules Verne’i teoses „20 000 ljööd vee all“ tormiklaasiga, 
kas ja kuidas tormiklaas ka tegelikult töötab, kas tormik-
laasi on võimalik valmistada koolis, millised erinevused 
ja sarnasused on tormiklaasil ja lumekuulil, millisele va-
nusele on need projektitööd sobilikud, milliseid pädevusi 
saab nende praktiliste töödega arendada.

Arutleti, kuidas on võimalik kasutada eeltoodud prakti-
lisi tegevusi õppeainete lõimimisel ning STEM-oskuste 
arendamisel. Praktilise ja lõimitud töötoa korral on huvi 
alati suur, sest peale uute teadmiste vahendatakse ka töö-
kogemusi.

Lilian Kippasto, GAGi ja Tallinna 21. Kooli keemiaõpetaja, keemia 
aineühenduse juhataja

Bioloogia 
Bioloogiaõpetajate aineühendus õppis nii väljasõitu-
del kui ka loengutes. 

Bioloogia on loodusteadustest kõige kiiremini arenev 
teadus. Uusi teadmisi nii rakenduslikus kui ka fundamen-
taalses suunas saadakse sõna otseses mõttes iga päev. Nii 
peavad bioloogiaõpetajad olema pidevalt kursis sellega, 
 
 mis nende valdkonnas nii Eestis kui ka maailma tasemel 
toimub. 

Üheks innovaatiliste suundade tutvustajaks oli Tartu Üli-
kooli Tehnoloogiainstituudi professor Mart Loog, keda 
panuse eest teadusesse on tunnustatud Euroopa teadus-
nõukogu tippteadlase grandiga. Tema loeng „Sünteetiline 
bioloogia – paradigma nihe eluteaduses“ andis ülevaate 

Keemiaõpetajad osalesid töötoas „Ainetevahelist 
lõimingut võimaldavad praktilised tööd lahustuvu-
sest (tormiklaas ja lumekuul)”
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viimaste aastate revolutsioonilistest arengutest sünteeti-
lise bioloogia vallas. Arutleti tulevikustsenaariumide ja 
inimese võimaluste üle geneetiliselt ümber programmee-
rida ja kontrollida nii ennast kui ka ümbritsevat kesk-
konda. Näidete varal saadi teada, kuidas on sünteetili-
ne bioloogia ümber kujundamas mitmeid majandus- ja 
eluvaldkondi, nagu keemiatööstust, meditsiini, materja-
litööstust, toidutööstust, põllumajandust. Arutati antud 
valdkonna võimalusi Eesti teaduses ja majanduses ning 
tutvuti Eesti sünteetilise bioloogia keskuse projekti ja tu-
levikuvisiooniga ning mõningate Eesti teadlaste vastava 
ala projektidega.

Kuigi õpetajad on olnud kursis geenitehnoloogia üldi-
semate põhimõtete ja saavutustega, üllatasid kuulajaid 
sünteetilise bioloogia täiesti uued, varasemast palju eri-
nevamad võimalused organismide loomisel. Selle põhjal 
saab väita: elukestev õpe on huvitav.

Üldhariduslike õppekäikudeta ei saa aga elukestvat õpet 
ettegi kujutada. Nii tutvusid õpetajad veel Eesti Rahva 
Muuseumi uue majaga ning uurisid, millised on sealsete  
õpitubade võimalused  loodusainete õpetamiseks. Tore 
oli tõdeda, et ERMis on välja töötatud väga hea uuri-
muslikul õppel põhinev õpituba, milles õpilased saavad 
arutleda ja otsuseid langetada läheneva epideemia ohu 
üle. See on haridusprogramm „Epideemia“, mille käi-
gus saavad õpilased erinevad rollid (meedik, linnapea, 
riigijuht, sotsiaaltöötaja) ning uurivad igaühe käitumist 
kriisiolukorras. Selline õpikäsitlus on igati õigustatud ja 
pakub osalejatele nii huvi kui ka pinget.

Kersti Veskimets, bioloogia aineühenduse juhataja

Kehaline kasvatus 
Kehalise kasvatuse õpetajate aineühenduse õppeaas-
ta osutus erakordselt põnevaks, sest prooviti mitmeid 
uusi spordialasid. 

Õpetajad katsetasid laiemale seltskonnale vähe tuntud 
alasid: ragby’t ja waterbalance’i. Tutvuti lähemalt pil-
jardi õpetusega, higistati anaeroobses faasis aeroobikat 
tehes ning õpiti selgeks sport-teipimine. 

Oma kogemusi saab hiljem õpilastega jagada ja miks 
mitte treeninguid ka üheskoos külastada. Kehalise kas-
vatuse tunnidki peavad muutuma atraktiivsemateks, et 
õpilastes tekiks huvi eri alade vastu ja seeläbi muutuksid 
nende liikumisharjumused. 

Õpiti uusi nippe klassikalise kehalise kasvatuse tunni 
jaoks, näiteks seda, kuidas teha vihatud kitsehüpet nii, et 
mälestused kogu eluks jääks helged. Paljud lektorid-tree-
nerid olid nõus edaspidi ka koolitunde külastama.
Rea Lillemets, kehalise kasvatuse aineühenduse juhataja

Kehalise kasvatuse õpetajad katsetamas laiemale 
seltskonnale vähetuntud waterbalance’i 
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Kunstiõpetus
Kunstiõpetuse aineühendus külastas kahte huvipak-
kuvat ja silmaringi avardavat näitust. 

Üks neist oli KUMU-s eksponeeritud „Poeesia ja spliin. 
Viktoriaanlik naisekuju ja mood Aleksandr Vassiljevi 
kogu näitel“, mille teejuhiks oli kuraator Marion Laev. 

Teine külaskäik viis Mikkeli muuseumisse, kus kuraator 
Peeter Laurits tutvustas erakollektsionäär Margus Punabi 
kunstikogu „Vägi ja valu“. Loenguga esines emeriitpro-
fessor Leonhard Lapin, kes tõi ettekandes „Avangard ja 
60.–70. aastate Eesti kunst“ välja oleviku ja mineviku 
vahelisi seoseid. 

Uusi käelisi kogemusi omandati kahes praktilises töö-
toas: „Valgete jõulukaartide meistriklass“ (juhendaja 
Anu Purre) ja „Foto kandmine tekstiilile“ (juhendaja An-
nika Põltsam).

Eriti suur huvi oli kunsti ja informaatikat siduva „Little-
Bits, 3D, nutitund“ vastu, kus koolitaja Ede Schank Tam-
kivi õpetas 3D-võimalusi ja seda, kuidas muuta kunsti-
loomingut interaktiivseks. 

Õppeaasta viimane ettevõtmine oli aineühendusteülene 
õppepäev, kus tutvuti ImTeaM4EU Erasmus+ projektiga. 
Toimus tutvustav töötuba, kus rühmatööna loodi võrdle-
va usundiõpetuse, kunsti ja arvutiõpetuse tunni materja-
lide põhjal animafilme. 

Tiina Treibold, kunstiõpetuse aineühenduse juhataja

 

Logopeedia ja eripedagoogika 
Logopeedide ja eripedagoogide aineühendus on aasta-
te jooksul saanud osaleda erinevatel koolitustel ning 
külastada lasteaedu, koole ja teisi asutusi, kus paku-
takse logopeedilisi või eripedagoogilisi teenuseid. 

See õppeaasta kujuneski ühendusele külaskäikude aas-
taks. Nimekirja mahtusid Mattiase Põhikool, Tallinna 
Tondi Põhikool ning Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool. 
Kuigi logopeedid ja eripedagoogid on tihedalt seotud eri-
vajadustega laste koolide ja lasteaedadega, ei pruugi nad 
konkreetseid asutusi tihti külastada. 

2017. aasta jaanuaris külastati mitmekesiste haridusvõi-
malustega Laagna Lasteaed-Põhikooli. Lasteaias tööta-
vad nii tava-, sobitus- kui tasandusrühmad, kus käivad 
spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed, on kehapuudega 
laste rühmad ja pervasiivsete arenguhäiretega laste rüh-
mad. Koolis tegutsevad klassid kõne- ja liikumispuue-
tega õpilastele, klassid põhiharidust omandavatele liit-
puuetega õpilastele. Õpitakse nii põhikooli riikliku kui 
ka põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel.

Direktor Natalia Kond tutvustas lasteaia-põhikooli üldi-
si tööpõhimõtteid. Kooli õppejuht ja logopeed Kristiina 
Jänes ning eripedagoog Krista Kalberg viisid külalised 
kaema kooli ja lasteaia tegevusi ning õppetunde. Aine-
ühenduse liikmetele oli oluline näha seda, missugused 
tingimused on loodud hariduslike erivajadustega laste 
õpetamiseks ja kasvatamiseks. Kuna logopeedid ja eripe-
dagoogid peavad oma töös oskama vanemaid nõustada, 
soovitades lapsele tema erivajadusest lähtuvalt sobilikku 
haridusasutust, andis külaskäik teadmisi juurde just sel-
les vallas. 

Siiri Kliss, logopeedide ja eripedagoogide ühenduse juhataja
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2.1 Lasteaiakohti jätkub  
 nüüd kõigile soovijatele

2.2 Uued ja remonditud  
 lasteaiad

Lasteaiakohtade puudus on Tallinnas jäänud ajalukku. 
2017. aasta alguses oli linnas juba ligikaudu 350 vaba 
lasteaiakohta ning neid jätkub kõigile linna lastele, kelle 
vanemad seda soovivad.

Lasteaedade korrastamine ning lasteaiakohtade loomi-
ne on linna prioriteete olnud juba aastaid. Kuna 2014. 
aastani kasvas lasteaiaealiste laste arv Tallinnas peaaegu 
tuhande lapse võrra aastas, oli esmatähtis uute lasteaia-
kohtade loomine. Ainuüksi viimase viie aastaga on linn 
loonud 1586 uut lasteaiakohta, neist 264 uude, Tallin-
na Kihnu Lasteaeda, mis valmis 2013. aastal. Samal ja 
järgmisel aastal võeti kasutusele viis moodulmaja kokku 
kümnele rühmale. 

Võimaluste piires panustas linn ka lasteaedade korrasta-
misse. Aastatel 2012–2016 renoveeriti kolm lasteaeda – 
Tallinna Lasteaed Vikerkaar, Kolde Lasteaed ja Tallinna 
Kiisa Lasteaed –, kuhu rajati seniste kõrvale ka uusi rüh-
maruume, kokku 10 rühma 220 kohaga. 

Peale selle on viie aasta jooksul korda tehtud 10 lasteaia 
fassaadid, rajatud lasteaedade õuealadele 130 mängu-
väljakut, vahetatud tehnosüsteeme ja katuseid ning teh-
tud palju muud.

Uute lasteaedade ehitusse ning olemasolevate lasteaeda-
de renoveerimisse ja korrastamisse on linn viie aastaga 
investeerinud 15 miljonit eurot. Kahe lasteaia tervikre-
monti 2012. aastal oli kaasatud ka erasektor (PPP). Eu-
rorahade toel on aastani 2017 (896 000 eurot aastatel 
2011 ja 2012) korrastatud vaid nelja lasteaia fassaadid, 
ühe lasteaia katus ja ühe lasteaia küttesüsteem, kõik 
muud kulud lasteaiakohtade loomiseks ja lasteaedade re-
mondiks on kaetud linna vahenditest. 

Munitsipaallasteaedade ehitamine ja korrastamine jätkub 
„Lasteaedade arenguprogrammi 2013–2021 „Lasteaia-
koht igale lapsele““ alusel, mille kohaselt tuleb linnal ra-
jada vastavalt vajadusele uusi lasteaiakohti. Kuigi praegu 
on üle linna ligikaudu 350 vaba lasteaiakohta – näiteks 
Mustamäel ja Lasnamäel on võimalik kohe saada laste-
aiakoht igas vanuses lapsele –, tuleb rohkem lasteaiakoh-
ti kavandada hoogsalt arenevatesse piirkondadesse, sh 
Kesklinna ja Nõmmele, mida linn ka teeb.

Tallinna Haridusamet

2.2.1 Vanasse mõisamajja 
Kadriorus rajati Lotte 
lasteaed 

1. mail 2017 asutati Tallinna Lotte Lasteaed. Ette-
valmistused lasteaia loomiseks olid alanud palju 
varem, Kadriorus asuva lagunenud mõisamaja 
restaureerimisega. 

Aastani 2004 töötas aadressil Koidula 23 asuvas hoones 
Kadrioru põhikool, seejärel seisis maja üle kümne aasta 
tühjana. Enam kui hektarisuurune kinnistu miljööväärtus-
likus piirkonnas võsastus, muinsuskaitsealune hoone la-
gunes ning seda rüüstati alatasa. Oli aeg olukorda muuta.

Kuna Kesklinn on kiirelt arenev piirkond, kus elanike 
arv on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud (1. 

märtsi 2016 seisuga 61 947 elanikku), oli sinna vaja uusi 
lasteaiakohti. 

„Kadriorg rohelise piirkonnana on väga sobiv lasteaia 
rajamiseks,“ leidis abilinnapea Mihhail Kõlvart. „Seal 
on suurepärane keskkond õuesõppeks – lasteaeda ümb-
ritsev park ning läheduses asuvad muuseumid pakuvad 
selleks mitmekülgseid võimalusi. Ka renoveeritav hoone 
ise võib olla huvipakkuvaks õppevahendiks – on ju tegu 
ajaloolise, tõenäoliselt Koidula tänava ühe vanema maja-
ga, mis oli algselt ehitatud suvemõisaks.“ 

Tallinna Haridusamet taotles projekti toetuseks raha 
Euroopa Regionaalarengufondist (ERF). Otsuse välis-
projektis „L. Koidula 23 hoone rekonstrueerimine laste-
aiaks“ osalemiseks võttis Tallinna Linnavolikogu vastu 
25. augustil 2016. 

„Projekt annab võimaluse luua juurde lasteaiakohti Tal-
linna kesklinna linnaosas, kus on nende järele loomuli-
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kult ootus,“ ütles linnapea ülesandeid täitev abilinnapea 
Taavi Aas. „Antud hoone kohandamine lasteaiaks on ette 
nähtud ka Tallinna linna arengukavas ning kahtlemata on 
see hea uudis lapsevanematele ja muudab piirkonda veel-
gi atraktiivsemaks.“

Lepingu lasteaia ehituseks sõlmis Tallinna Haridusamet 
ettevõttega AS Remet. Ehitustööd algasid septembris 
2016, lasteaed hakkab lapsi vastu võtma 2017. aasta sü-
gisel.  

Vana mõisamaja renoveeriti, väärtuslikud detailid ja 
konstruktsioonid restaureeriti. Rajati juurdeehitus, kuhu 
tulid köök ja kaks rühma. Kogu lasteaiahoone varusta-
ti moodsate tehnosüsteemidega, majja tuli gaasiküte. 
Lasteaias avatakse kuus rühma, kokku kuni 132 lapsele. 
Rühmadele planeeriti eraldi mängu- ja magamisruumid 
ning riietus- ja tualettruumid. Pidulikeks üritusteks ja 
sportimiseks kavandati eraldi saal. Maja üldpind on ca 
2160 m².

Lasteaia territoorium piirati ligikaudu kahe kolmandiku 
ulatuses metallist aiaga, hooneesine jäi läbikäidavaks 
ning säilis läbipääs Roosiaeda. Territoorium korrastati, 
võsa ja haiged puud raiuti maha, paigaldati välisvalgus-

tus. Õuealale rajati mänguväljakud ja -paviljonid, iga 
rühm sai oma liivakasti, kiiged, liumäed ja ronilad.  

„Kuna paljude arvates meenutab uue ilme saanud maja 
muinasjutulossi koos võlumetsaga või ka Lotte kodu, 
andsime uuele lasteaiale Lotte nime,“ lisas Tallinna Ha-
ridusameti juhataja Andres Pajula, kellest saigi Lotte las-
teaia ristiisa.

Lasteaia esimeseks direktoriks sai kogenud lasteaiajuht 
Gerdy Kangur, kes varem juhtis Tallinna Mesimummi 
Lasteaeda.

Lotte lasteaia projekti maksumuseks kujunes 2,525 mil-
jonit eurot, millest ERF kandis 2,125 miljonit eurot ning 
linna finantseerida jäi 375 000 eurot. Sellele lisandus 
mööbli ja sisustuse hind 180 000 eurot. 

Projekti lõpptähtajaks oli määratud 31. oktoober 2017, 
kuid maja valmis varem ning avati pidulikult juba 27. 
septembril 2017. 

Anti Sirkel, THA haldusosakonna juhataja; Peeter Raudnagel, THA 
haldusosakonna peaspetsialist; Leini Jürisaar, THA  
kommunikatsiooni peaspetsialist

Nukras seisus ja võssa kasvanud “majalobu-
dikust” Koidula 23 sai uus ja uhke lasteaed – 
Tallinna Lotte Lasteaed 
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2.2.2 Asutati Tallinna 
Veerise Lasteaed

1. mail 2017 asutati uus Tallinna Veerise Lasteaed, 
mille maja ehitati Haabersti linnaossa aad-
ressile Veerise 1. 

Haabersti on hoogsalt arenev piirkond, kus elanike 
arv on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud. 
2017. aasta alguses elas linnaosas juba ligi 45 000 
elanikku. Seepärast oli piirkonda vaja uut lasteae-
da.

Riigihanke tulemusel sõlmis Tallinna Haridusa-
met 2016. aasta detsembris osaühinguga Ehitu-
s5ECO lepingu lasteaia ehitamiseks. Hoone pro-
jekteerimist alustati detsembris 2016 ja ehituse 
ettevalmistamist jaanuaris 2017. Investeeringute 
kogumahuks kavandati 2,4 miljonit eurot, milles 
sisaldus ka ruumide sisustus, liitumised tehnovõr-
kudega ning õuealale rajatavad mänguväljakud. 
Ehitustööde valmimise tähtaeg oli 31. august 2017. Las-
teaed oli valmis lapsi vastu võtma 2017. aasta oktoobris.

Lasteaiahoones on rühmadele eraldi mängu- ja magamis-
ruumid ning riietus- ja tualettruumid. Hoonesse kavan-
dati liigutatava vaheseinaga muusika- ja võimlemissaal. 
Lasteaial on köök ja vajalikud abiruumid. 

Krundile, mille suurus on 8750 m2, planeeriti lisaks 
lasteaia hoonele veel mänguväljakud, liiklusala ja spor-
diplatsid. Hoone ehitusealune pind on 988 m2, suletud 
netopind 1716,9 m2. 

Nurgakivi sai lasteaed 21. märtsil , sarikapidu peeti 

9. juunil. Ehitajate pandud pärja tõid katuselt alla abi-
linnapea Mihhail Kõlvart ja Haabersti linnaosa vanem 
Marek Jürgenson. 

1. maist asus tööle lasteaia esimene direktor Raili Mäe. 
Lasteaed sai valmis 2017. aasta sügisel.

Anti Sirkel, THA haldusosakonna juhataja

Ehitajad esitasid sarikapeol tellijale väljakutse, mille-
ga abilinnapea Mihhail Kõlvart ja Haabersti linnaosa 
vanem Marek Jürgenson suurepäraselt hakkama said 

Tallinna Veerise Lasteaia ehitus käis ka sarikapeo ajal 
täie hooga - sügiseks tuli maja valmis saada



MUUTUV ÕPIKESKKOND                 37

2.2.3 Korda said üheteist-
kümne lasteaia  
fassaadid

Tallinnas said 2016/17. õppeaastal korda ühe-
teistkümne lasteaia fassaadid. 

Septembris 2016 said korda Tallinna Seli Lasteaia, Tal-
linna Tuule Lasteaia, Lastesõime Mõmmik ja Lastesõi-
me Hellik fassaadid, Tallinna Sikupilli Lasteaed sai peale 
fassaadi remonti ka uue katuse.

Aasta lõpuks valmisid Tallinna Lindakivi Lasteaia, Las-
teaia Ojake ja Tallinna Mahtra Lasteaia fassaadid. 

Tallinna Lehola Lasteaia, Tallinna Tähekese Lasteaia ja 
Lasteaia Naeratus remont lõpeb sügisel 2017. 

Linnal on kaua aega tulnud eeskätt luua uusi lasteaia-
kohti, nii et uute rühmaruumide rajamise ja lasteaedade 
ehitamise kõrval on nappinud ressursse majade välisilme 
parandamiseks. 

 

„Nüüd on linn võtnud eesmärgiks teha korda ka laste-
aedade fassaadid,“ rääkis Tallinna abilinnapea Mihhail 
Kõlvart. „Tänavu saame korda kaheksa maja ning veel 
sellel aastal kuulutab Tallinna Haridusamet välja hanked 
kolme lasteaia fassaadi remondiks.“     

Anti Sirkel, THA haldusosakonna juhataja

2.2.4 Tallinna Lasteaed 
Kraavikrõll ja Pirita 
Kose Lasteaed saa-
vad juurdeehituse

2016. aastal alustati Nõmme linnaosas asuva 
Tallinna Lasteaia Kraavikrõlli uue osa ehitusega 
ning 2017. aastal Pirita Kose Lasteaia uue hoone 
projekteerimisega.

Kraavikrõlli lasteaed asub aadressil Kraavi 10, uus maja 
tuleb kohe selle kõrvale, aadressile Pihlaka 10. Peale re-
noveerimist on uues majas nüüdisaegsed tingimused nel-
ja lasteaiarühma jaoks. 

Pirita Kose Lasteaia uus maja on kavandatud kaheksale 
rühmale, sinna tuleb ka piirkonna lasteaedadele mõeldud 
loodusõppekeskus.

Kraavikrõlli lasteaia ehitusse on kaasatud Euroopa Re-
gionaalarengufondi (ERF) vahendid. Lasteaia uus hoone 
maksab koos sisustusega 927 000 eurot (sh ERFi kaasra-
hastus 722 500 eurot ja linna omafinantseering 204 500 
eurot).  Pirita Kose Lasteaia uus hoone  rajatakse ainult 
linnaeelarveliste vahenditega ja uue hoone  ehitusmak-
sumus on  3,2 miljonit eurot, millele lisandub sisustuse 
maksumus

Kraavikrõlli maja saab valmis 2017. aasta sügisel, Pirita 
Kose Lasteaia maja 2018. aasta suvel.

Anti Sirkel, THA haldusosakonna juhataja

Tallinna Sikupilli Lasteaed näeb nüüd välja nagu uus Uue fassaadi saanud Tallinna Tuule Lasteaed 

Ilusa maja üle rõõmustas kogu lasteaiapere ja tähistas seda 
piduliku kontserdiga 
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2.3.1 Renoveeriti Tallinna 
Tehnikagümnaasium 
ja Tallinna Õismäe 
Vene Lütseum 

2016/17. õppeaastal said valmis Tallinna Õismäe Vene 
Lütseumi ja Tallinna Tehnikagümnaasiumi renoveeritud 
õppehooned. 

Mõlemas koolis rekonstrueeriti fassaadid, katused, ava-
täited ja kõik hoonete tehnosüsteemid vastavalt täna-
päevastele nõuetele. Rekonstrueeriti õuevõrgud, rajati 
uus sportimisvõimalusi soodustav õueala taristu. 

Haridusameti üheks eesmärgiks hoonete rekonstruee-
rimisel on luua muutunud õpikäsituse (MÕK) elluvii-
miseks vajalik õpikeskkond. See tähendab et luuakse 
eeldused kõikjal õppimiseks, mis omakorda muudab 
õpitegevuse õppijale vaheldusrikkamaks, põneva-
maks. Näiteks: avaramad rekreatsioonialad, mida saab 
kasutada mitmeotstarbeliselt; range klassiruum-ko-
ridor-põhimõtte murdmine, muutes klassiruumid lä-
bipaistvaks ning tuues õpitegevust ka koridoridesse. 
Oluline on võimaldada õuesõpet, milleks on välja 
ehitatud terrassid ja õuesõppe alad. Laste liikumis-
harrastuste soodustamiseks on rajatud varasemaga 
võrreldes suuremad spordisaalid, mis võimaldab näi-
teks võrkpalli mängida kahel väljakul korraga. Eriti 
oluline on see põhjusel, et suuremal osal õpiajast tu-
leb ilmastiku tõttu treeninguid pidada sisetingimus-
tes.

Vastavalt lepingule pidid objektid valmima 15. au-

2.3  
 Koolide korrastamine

Tallinna Õismäe Vene Lütseumi renoveeritud hoone

Tallinna Õismäe Vene Lütseumi renoveeritud maja avati 
meeleoluka kontserdiga 

gustiks, ent kuna renoveerimistööde teostaja Riito Ehi-
tuse AS ei pidanud kinni lepingulistest tähtaegadest, 
lükkus valmimistähtaeg edasi ning 1. septembril tuli 
kooliperedel alustada õppetööd asenduspindadel. Kuigi 
suurem osa töödest oli tehtud ning õppekorpused näiliselt 
valmis, ei olnud Tallinna Linnavalitsus ega haridusamet 
nõus riskima laste turvalisusega ja alustama õppetööd ka-
sutusloata ning osaliselt ehitusjärgus olevates ruumides. 
Õppetöö algas neis majades sügisel 2016, mil kõik oli 
õpilaste vastuvõtuks valmis.

Allikas: Anti Sirkel, THA haldusosakonna juhataja 
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2.3.2 Tallinna koolivõrgu 
suurprojekt muutis 
mitut kooli

Kvaliteetne haridus ei seisa paigal, hea haridus 
nõuab pidevat uuenemist. 2016/17. õppeaastal 
jätkus õpikeskkonna uuendamine kahes koolis: 
Gustav Adolfi Gümnaasiumis ja Tallinna Linnamäe 
Vene Lütseumis. 

2016. aasta kevadel alustas Tallinn koolivõrgureformi uue 
etapiga, suurprojektiga, mis tõi kaasa ulatuslikud muutu-
sed mitme kooli* tegevuses ning mõjutab kahtlemata kogu 
linna haridusmaastikku. Loodi juurde õppekohti piirkon-
dadesse, kus neist on puudus ning ühtlasi tegeleti õppi-
misvõimaluste kaasajastamisega – seega uuenes Tallinna 
koolivõrk nii sisuliselt kui ka vormiliselt. Rajati esimene 
õppehoone Tallinnas, mis ehitati algusest peale spetsiaal-
selt gümnaasiumiosa vajadusi silmas pidades.

„Oleme Tallinna koolivõrgu korrastamisel lähtunud sel-
lest, mis on mõistlik ja ratsionaalne. Koolivõrgureformi 
planeerimisel olid arutlusel erinevad variandid, kuid 
kõiki muudatusi korraga teha ei saa ning muudatused 
peavad omavahel kokku sobima ehk sulanduma,“ rääkis 
Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart. „Ümberkorraldus-
te kavandamisel arvestasime seni tegutsenud koolide õp-
pehoonete suurust, õpilaste arvu, koolide juhtkonna suut-
likkust koole edasi arendada jpm. Uuenenud koolivõrk 
on kasulik nii lastele kui ka lapsevanematele – hariduse 
kvaliteedi kõrval paranevad ka olmetingimused.“ 

24. augustil 2017 tutvustasid Tallinna abilinnapea Mih-
hail Kõlvart ja Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pa-
jula ajakirjanikele ehitustööde käiku Tallinna Linnamäe 
Vene Lütseumis (Läänemere tee 31) ning Gustav Adol-
fi Gümnaasiumi Kotzebue majas (Vana-Kalamaja 9) ja 
võimlahoones (Suur-Kloostri 16).  

* Vt Tallinna Haridusameti aastaraamat 2015/16. õa 
„Me õpime kõikjal“ ptk 8.7 „Tallinn alustas koolivõrgu 
reformiga“

Gustav Adolfi Gümnaasium sai 
uue algklasside maja 
„Gustav Adolfi Gümnaasium (GAG) on olnud sajandeid, 
on praegu ning ka edaspidi üks tervik koos oma õppe-
korralduse, väärtuste, vaimsuse ja traditsioonidega. 
Aga ka ajalooline kool vajab evolutsiooni,“ on öelnud 
kooli direktor Hendrik Agur. „Selleks, et rakendada 
uusi õppemeetodeid, on vaja nüüdisajastada õppe-
keskkonda.“ 

GAGi õpitingimuste parendamiseks seadis linn endale 
ambitsioonika eesmärgi: projekteerida ja ehitada uus õp-
pehoone koos taristuga välja 9–10 kuuga. Projekti ellu-
viimine nõudis kõigilt pooltelt – tellijalt, ehitajalt ja koo-
lilt – märkimisväärselt pingelisi päevi, kiireid otsuseid ja 
operatiivset tegutsemist. Selle tulemusel on aga saavuta-
tud tõeliselt uuenduslik õpikeskkond, mida võib julgelt 
tuua eeskujuks muutunud õpikäsituse lipulaevana.

Koolijuht kirjeldas uuenevat kooli järgmiselt.

Igapäevane õppetöö GAGis toimub jätkuvalt kooli priori-
teete silmas pidades, kuid ühtlasi lähtudes väljakutse-
test, mida esitab meile 21. sajandi haridussüsteem, mis 
on praegu väga kiires arengu- ja muutumisfaasis. Ühe 
õppehoone lisandumine ning suuremale hulgale laste-
le koolikohtade loomine ei muuda kooli vaimsust, sest 
kvaliteedi tagavad ning taasloovad inimesed. Küll aga  
muudab uue õppehoone lisandumine oluliselt paremaks õpi-
keskkonna, seda nii õpilastele kui ka õpetajatele.

2017/18. õppeaastast laieneb Gustav Adolfi Gümnaasium 
(GAG) Kalamajja, kus aadressil Vana-Kalamaja 9 avatakse 
I ja II kooliastme uuenduslik renoveeritud õppehoone. Tänu 
sellele saab GAG täiendavad võimalused uute õpilaste vas-
tuvõtuks ning uute õppe- ja õpetamismeetodite rakendami-
seks. Uus õppehoone päästab Eesti vanima kooli ruumikit-
sikusest, parandab oluliselt õpilaste ja õpetajate õppe- ja 
töökeskkonda ning loob suurele hulgale Kalamaja ning va-
nalinna piirkonna lastele võimaluse saada tipptasemel aka-
deemiline haridus kodule lähedal asuvas koolis. 

Kooli unistused visioonina …
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… ja teostuva tegelikkusena. Selline oli aatrium pressikonverentsi päeval 24. augustil 

Kalamaja ja vanalinna piiril asuvas I ja II kooliastme õppe-
hoones hakkavad õppima 1.–6. klassi lapsed. Koolis hakkab 
käima orienteeruvalt 600–700 õpilast, paralleelklasse saab 
olema viis või kuus. Uus õppehoone asub GAG-i „vanast“ 
majast jalutuskäigu kaugusel üle tee, liikumine kahe maja 
vahel on lihtne. Õppetöö, aktused, ühissündmused jms kor-
raldatakse nii, et alati on Vana-Kalamaja tänavas õppivatel 
lastel asja vanalinnas paiknevasse hoonestikku ja vastupi-
di.

Ehituse esimeses etapis tuleb uude majja 30 klassiruumi, 
igale klassile oma „koduklass“. Koolimaja kavandades olid 
olulisteks märksõnadeks laste aktiivne liikumine, loovus ja 
õppimisrõõm. Kooli koridorides on jooksurajad, tegevus- ja 
istumisalad. Füüsilist tegevust võimaldavad virtuaaltennis, 
tantsukonsool, põrandamale ja -kabe, ronimis- ja rippumis-
võimalus. Koridorides on munatoolid, kott-toolid ja mesilas-
kärje tüüpi puhkealad, kus pikutada. Eraldatud istumisala-
del on võimalus vaikselt mõtiskleda ja õppida. 

Raamatukogu koolis ei ole, vaid kogu majas on koridorides-
se paigaldatud raamaturiiulid ning kõikidel õpilastel on igal 
ajal võimalik võtta huvi pakkuv raamat ja lugeda. Eraldi on 
aatriumis „rippuvad“ keeleklassid, muusika-, käsitöö- ja 
tööõpetuse klassid ning õppeköök. Viimasele, neljandale 
korrusele tuleb inspireeriv ja hubane loovala, kus on ruumi 
kunstile, multimeediale, robootikale, arvutiklassile, salves-
tamisruumile, õpilastele isetegevuseks ja rühmatöödeks.

Kooli südames on läbi nelja korruse avatud astmestikuga 
aatrium, mis on ühtlasi ka einestamis- ja puhkeala. Vajadu-

sel modelleeritakse see ümber aktuste- ja kontserdisaaliks, 
kus on muu hulgas võimalik korraldada orelikontserte. Kooli 
ümber on jooksurada, mis on maja taga 60 m ulatuses tar-
taankattega ja läbib maja ees olevat pandust. Hiljem hakkab 
jooksurada liikumisrõõmu pakkuma kahel eri tasapinnal.

Ehituse teises etapis valmib võimla. Õues olev jooksu-
rada pikeneb kooli katusele ja saavutab kogupikkuse  
500 m. Võimla katusel on pallimänguväljak ja hoone küljel 
paikneval astmestikul väliauditoorium. Kooli hoovi rajatakse 
loodusaed, mänguala ja rattaparkla. Hoovi ümbritseb ronit-
aimedega aed. Väliõppeks on avatud aatriumi katus ja möö-
da keerdtreppe ligipääsetav katuseterrass. Koolil on oma 
tähetorn. Vastandina viimasel ajal levinud trendile kasutada 
koolide renoveerimisel PVCd ning muid tehismaterjale on 
GAGi uue maja projektis looduslikud siseviimistlusmaterjalid 
puitparkettidest keraamiliste plaatideni.

Eskiisprojekti koostas Salto Arhitektuuribüroo OÜ ja si-
searhitektuurse eskiisprojekti Pink OÜ. Riigihanke koo-
limaja ehituseks võitis OÜ Nordlin Ehitus.24. augustil 
2017 tutvustasid Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, 
haridusameti juhataja Andres Pajula ja GAGi direktor 
Hendrik Agur pressikonverentsil ehituse käiku ajakirja-
nikele. Töö käis veel suure hooga, et kõik kooli alguseks 
valmiks. Eesmärk saavutati. Uus hoone sai kasutusloa 4. 
septembril ning avati 5. septembril 2017. Kuna hoone 
asub Vana-Kalamaja ja Kotzebue tänava nurgal, andis 
kool oma uuele hoonele nimeks Kotzebue maja. 
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Kolimisel pani koos teistega õla alla ka abilinnapea Mihhail Kõlvart (paremal).  
Septembri alguseks oli Kotzebue maja laste vastuvõtuks valmis  

Gustav Adolfi Gümnaasiumi  
võimlahoone sai tervikremondi
2016/17. õppeaasta jooksul restaureeriti ka Gustav 
Adolfi Gümnaasiumi ajalooline võimlahoone. Tööd al-
gasid 2016. aasta juunis ning vältasid veidi üle aasta.

„Kool ootas võimlamaja restaureerimist ligi pool sajan-
dit. Palvekirjad, pöördumised, linnavõimude ametnike 
nööbikeerutamised ja sihikindel koostöö vilistlaste ning 
lapsevanematega viis kooli lõpuks sihile,“ rääkis direktor 
Hendrik Agur. 

Võimlahoonel on pikk ajalugu, mis ulatub juba eelmi-
se sajandi algusesse. Vajadus oma võimlahoone järele 
tekkis Tallinna Keiser Nikolai I Gümnaasiumis siis, kui 
kehaline kasvatus sai õppeainena kindlama järje peale. 
Hoone projekteeris kroonuarhitekt Aleksander Jaron. 
1910. aasta 30. juulil pandigi nurgakivi Suur-Kloostri 
tänava lõunaküljele maneežihoone ehk võimla ehitami-

seks. Selle esimese järguna valmis 1911. aastaks saali-
korpus, millele aasta hiljem järgnes endisest õpetajate 
elamust ja gümnasistide pansionaadist ümber ehitatud 
klassiruumide ja abiruumide korpus. Võimlahoonest sai 
üks Eesti moodsamaid ja see jäi pikaks ajaks parimaks 
Tallinnas.

Võimlat kasutati eelisjärjekorras võimlemistundideks, 
aga siin peeti ka eri spordialade võistlusi. Seal olid head 
tingimused pallimängude harrastamiseks ja nii on korv-
pall ja võrkpall GAGis olnud heal järjel läbi aegade. 7. 
juunil 1920 korraldati võimlas Eesti esimene ametlik 
korvpallimäng Tallinna Poeglaste Humanitaargümnaa-
siumi ja Tallinna Reaalkooli meeskondade vahel, mis 
lõppes GAG napi võiduga.

Võimlahoone on algusest peale olnud tihedas kasutuses 
ja olnud õpilastele tähtis paik.

Restaureerimistööd lõppesid augustis 2016, maja avati 
pidulikult 1. septembril 2017.
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Renoveeritud Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis on tipptasemel laborid ning sportimisvõimalused

Esimene spetsiaalselt güm-
naasiumile ehitatud õppehoone 
Tallinnas
2016/17. õppeaastal tehti tööd selleks, et Tallinna Lin-
namäe Vene Lütseum (TLVL) saaks uuest õppeaastast 
alustada tööd kahes eraldi koolihoones – ehitati uut 
maja kooli gümnaasiumiosale. 

Aadressil Läänemere tee 31 paiknev koolimaja reno-
veeriti spetsiaalselt 10.–12. klasside ja täiskasvanud 
õpilaste vajadusi silmas pidades. TLVL saab linna esi-
mese spetsiaalselt gümnaasiumiõpilaste jaoks kohanda-

tud õppehoone, kus hakkab tegutsema nii-öelda puhas 
gümnaasium. 

Koolis on kõigile tänapäeva nõuetele vastav õpikesk-
kond, kus toimub nii statsionaarne kui ka mittestatsio-
naarne õpe. Uudse kontseptsiooniga kool tagab head 
võimalused haridustee jätkamiseks neilegi, kes on õpin-
gud vahepeal mingil põhjusel katkestanud või soovivad 
keskharidust omandada töölkäimise kõrvalt. 

TLVLi uued õppevahendid ja tehnilised lahendused on 
võrreldavad Tallinna Tehnikaülikooli omadega. „See on 
Eesti puhul täiesti unikaalne – kõiki koolis pakutavaid 
võimalusi saavad kasutada nii päevase õppe koolinoored 
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kui ka täiskasvanud õppijad,“ märkis abilinnapea Mih-
hail Kõlvart. „Õpperuumidesse tulevad nüüdisaegsed 
tehnilised lahendused: arvutid, projektorid, multimee-
diatahvlid.“ 

Loodusainete õppe jaoks loodi sobivad tingimused koo-
li sisehoovi, kus saab korraldada mitmesuguseid üritusi. 
Loodusainete kabinetid koos üldlaboratooriumiga paik-

nevad koolimaja A-korpuse viiendal korrusel, 
kust omakorda on väljapääs katusele ja seal 
paiknevale  eksperimentaalsele väljakule, 
kuhu tuleb ka kasvuhoone. Kaheksakümne-
ruutmeetrine katuseväljak on mõeldud loodus-
teaduslike vaatluste jaoks. Väljakut ümbritseb 
piire, millele paigaldatakse näitliku õppevahendi 
ning disainielemendina päikesepatareid. Sisus-
tamisel on observatoorium.

TLVLis toimub karjäärinõustamine, kool annab 
gümnasistidele rohkelt võimalusi valikaineid õp-
pida, näiteks saab omandada koka, juuksuri, giidi, 
floristi ja lapsehoidja erialasid, õppida 3D-model-
leerimist, programmeerimist ja astronoomiat.

Kooli kõrval paikneval suurel staadionil on tartaan-
kattega jooksurajad, kunstmurukattega jalgpalliväl-
jak, kaugushüppekastid, kuulitõukesektorid, võim-
lemislinnak ning eraldi pallimänguplatsid. Majja 
rajati spordisaal (32 x 34 m), kus on täismõõtmetes 

korvpalliplats, kolm võrkpalliväljakut ja tribüünid. Keld-
rikorrusel asuvad võimlemissaal (300 m²), aeroobikasaal 
(100 m²) ja jõusaal (100 m²) koos inventariruumidega, 
riietus- ja pesuruumid ning kaks sauna.

Koolis on õppekohti 735 gümnasistile, sealhulgas täis-
kasvanute gümnaasiumi õpilastele.

Anti Sirkel, THA haldusosakonna juhataja; Andrus Parm, THA hal-
dusosakonna peaspetsialist; Peeter Raudnagel, THA haldusosakonna 
peaspetsialist; Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist  

2.3.3 Algas Tallinna 
Tondiraba Huvikooli 
ehitus

Detsembris 2016 algas Lasnamäel uue huvikooli – 
Tallinna Tondiraba Huvikooli – ehitus.

Tallinna Haridusameti hallatav asutus Tallinna Tondiraba 
Huvikool asutati Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu 
kohaselt 1. detsembrist 2016.

Huvikool sai endale endise koolihoone Lasnamäe linna-
osas aadressil Punane tn 69. Lasnamäe on hoogsalt are-
nev linnaosa, kus elanike, sh laste arv on viimastel aas-
tatel märgatavalt suurenenud. Lasnamäe linnaosas elas 
1. septembri 2016 seisuga 118 896 elanikku. Seetõttu 
oli vajadus huvikooli järele suur, kuna linnaosas ei te-
gutsenud ühtki üldise suunitlusega munitsipaalhuvikooli. 
2016/17. õppeaasta seisuga tegutses seal vaid Lasnamäe 
Muusikakool. Igal Tallinna lapsel ja noorel peab aga ole-
ma võimalus kodu lähedal tegeleda heatasemelise huvi-
haridusega tänapäevases õpikeskkonnas. 

Huvikooli hoone rekonstrueerimisprojekti koostas pro-

jekteerimisfirma osaühing Esplan. Projekteerimistööde-
ga alustati märtsis 2016 ja hoone tervikremondiga det-
sembris 2016. Investeeringute kogumahuks kavandati 
2,65 miljonit eurot, milles sisaldus ka õppetööks vajalik 
sisustus. Ehitustööde valmimise tähtaeg oli 15. august 
2017. Hoonesse tuli rajada huvikooli tegutsemiseks vaja-
likud töökojad, õppeklassid ja ruumid personalile. Katu-
sele loodi õuesõppe terrass. 

Rajatav hoone on mõeldud keskuseks, kuhu tullakse juba 
ainuüksi huvi pärast – see on kool lastele ja noortele, 
emadele ja isadele, vanaemadele ja vanaisadele, ka kau-
gemalt tulevatele uudistajatele. 

Huvikooli juhib direktor, kelleks linnavalitsuse otsusega 
sai Sergei Ptšjolkin. Direktor kinnitab asutuse struktuuri, 
töötajate koosseisu ja töö tasustamise korra. Kooli on ka-
vandatud 24 õpetaja ametikohta (koos direktori ja õppe-
alajuhatajaga 26 ametikohta). 

Huvikool alustas õpilaste vastuvõttu 1. septembril 2017. 
Õppimisvõimalusi pakutakse kuni 1200 lapsele Kooli 
õppekeeled on eesti ja vene keel. 

Allikas: THA haldusosakond ja hariduskorralduse osakond

Renoveeritud Tallinna Linnamäe Vene Lütseum
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2.3.4 Linnal on plaanis 
laiendada veel kahte 
kooli

Tallinn kavatseb laiendada nii Tallinna Reaalkooli 
kui ka Jakob Westholmi Gümnaasiumi. 2016/17. 
õppeaastal toimusid arutelud, kuidas rakendada 
nende koolide potentsiaali laiemalt ning missu-
gune võiks olla laiendatud koolide kontseptsioon.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart on öelnud, et kui ta-
hetakse kasutada parimate koolide potentsiaali koolivõr-
gu kvaliteetsemaks muutmisel, peaks kõrge haridustase 
olema senisest kättesaadavam. 

Reaalkooli potentsiaali peaks saama kasutada laiem õpi-
laste ring, milleks on vaja teha koostööd teiste koolide, 
õpilaste ja õpetajatega. Kui seni on moodsate laboratoo-
riumide ja muude tehniliste vahendite kasutamiseks tul-
nud käia näiteks Tallinna Tehnikaülikoolis, siis edaspidi 
saaks seda teha Reaalkooli uues hoones.

Jakob Westholmi Gümnaasiumi (JWG) laienemisplaane 
on mõjutanud see, et kool asub arenevas piirkonnas, mis 
on saanud juurde elanikke, kelle lastele tuleb anda või-
malus õppida kodulähedases koolis. Ka seal ei ole ees-
märk ainult kooli suurendada.

„Westholmi gümnaasiumi puhul on traditsiooniliseks 
kallakuks muusika ja oli ka soov luua klassi ülelinnalise 
komplekteerimisega, mida me praegu ei saa lubada,“ üt-
les Mihhail Kõlvart. Tema sõnul räägitakse esmalt sisust 
ning seejärel sellest, kui palju juurde ehitatakse.

Koolide laiendamine ei tähenda, et selle arvel tuleks 
mõni kool kinni panna, sest kui lasteaia- ja algklassilaste 
arv kahaneb, siis gümnaasiumiosas hakkab see statistika 
järgi peatselt kasvama. 

Linn algatas planeeringu Jakob 
Westholmi Gümnaasiumi  
laiendamiseks 
Mais 2017 algatas Tallinna Linnaplaneerimise Amet 
detailplaneeringu, millega luuakse võimalused Jakob 
Westholmi Gümnaasiumile (JWG) lisaõppehoone ehi-
tamiseks.

Vajadus lahendada nii Jakob Westholmi Gümnaasiumi 
asukoha- kui ka ruumiprobleemid oli linnale selge juba 
ammu. Praegu asub kool kahel aadressil: algklasside 
hoone Luise 38 ja gümnaasiumihoone Kevade 8. Linn 
soovib koondada kogu Jakob Westholmi Gümnaasiumi 
õppetegevuse Kevade 8 kinnistule, mida on toetanud ka 
kooli lapsevanemad ja õpetajad, saates tänavu aprillis lin-
nale vastavasisulise pöördumise.

„Kõne all olevale kinnistule ja lähiümbrusele on detail-
planeering juba kehtestatud, kuid selle elluviimine on 
takerdunud maa omandivaidlustesse,“ rääkis abilinnapea 
Mihhail Kõlvart. „Uue planeeringuga korrastame kinnis-
tute piirid, määrame maakasutustingimused, esitame ka 
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja 
tehnovõrkude lahendused.“

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on leida või-
malus rajada olemasolevale kinnistule kas eraldiseisev 
hoone või juurdeehitis koos vajalike rajatistega. Eesmärk 
on rajada kooli juurde tänapäevastele nõuetele vastavad 
uued õpperuumid algklasside lastele. Uude hoonesse tu-
leb 16 klassituba, kus on ruumi kuni 400 õpilasele. Sinna 
rajatakse ka muusika-, kunsti-, käsitöö- ja kunstiõpetuse 
klassid, spordisaal, võimlemissaal, söökla ja muud vaja-
likud ruumid. Õuealale on plaanis rajada kaks pallivälja-
kut, jooksurada ja parkla.    

Hoonestamiseks vaba pinda on ligikaudu 3000 ruutmeet-
rit. Planeeringu koostamiseks on kehtestatud lisatingimu-
sed, milles tuleb arvestada nii arhitektuurinõuete, juur-
depääsude, haljasalade kui ka naabermajadega. Seniste 
kogemuste põhjal peaks detailplaneering valmima ühe 
aastaga, seejärel saab alustada hoonete ja õueala projek-
teerimisega.

Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse vajalike lin-
naametite kõrval ka teised huvipooled, sh kooli esinda-
jad, planeeritava maa-ala elanikud, kinnistute ja naaber-
kinnistute omanikud ning teised isikud, kelle huve võib 
planeeringu lahendus puudutada.

Allikas: Raepress
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Tallinna Haridusamet korraldas mitu riigihanget laste-
aedadele ja koolidele uute õppevahendite soetamiseks. 
Samuti jätkus projekt „Koolilt lasteaiale“, kus õpilaste ja 
õpetajate kätetöö viljana valmivad mängulise õppe va-
hendid lasteaedadele. 

Sel õppeaastal valmistasid õpilased lasteaialastele lin-
dude söögimajad ja stiliseeritud rahvariiete ning -pillide 
komplektid „Etno“. Riigihangete tulemusel said laste-
aiad mesimummirobotid Bee-Pot, koolid 3D-printerid 
ning nii koolid kui ka lasteaiad uued arvutid.

2.4  
 Uued õppevahendid

2.4.1 Lasteaiad said  
linnalt kingituseks  
lindude söögimajad

Õues õppimine süvendab lastes õpihuvi ja aren-
dab hoolivat suhtumist keskkonda. Seda arvesta-
des kinkis linn oma lasteaedadele lindude söögi-
majad, mille abilinnapea Mihhail Kõlvart andis üle 
28. novembril. 

Õuesõppele pööratakse Tallinna lasteaedades järjest roh-
kem tähelepanu. „On väga oluline õpetada lapsi mõistma 
ja märkama enda ja teiste tegevuse tagajärgi looduses. 
Õues õppides ja mängides mõistab ja tunnetab laps loo-
duses toimuvaid protsesse paremini,“ rääkis Kõlvart. 
„Õuesõppe ja loodushariduse edendamiseks soovis Tal-
linn kinkida väikestele loodusesõpradele lindude söögi-
majad, et lapsed õpiksid linde tundma ning neid aidates 
ka neist hoolima.“ 

Söögimajade projekti positiivseks osaks on veel koostöö 
koolide ja lasteasutuste vahel. Tegu oli juba mitmenda 
projektiga, kus linn kaasab õpilasi lasteaedadele õppeva-

hendite valmistamisse. Varasematel aastatel on lasteaiad 
saanud õpilaste kätega valmistatud taimekastid, teatri-
kohvrid ja matemaatilised mänguvahendid, nüüd lindude 
söögimajad.  

Koostööd pakkus Eesti Tööõpetajate Selts, kes kaasas 
söögimajakeste valmistamisse seitse Tallinna üldharidus-
kooli. Söögimajad valmisid nende kooli õpilaste kätetöö-
na. Linnumaju valmistasid Kadrioru Saksa Gümnaasiu-
mi, Tallinna Reaalkooli, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi, 
Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi, Tallinna Nõmme Põhi-
kooli, Tallinna Kivimäe Põhikooli ja Ristiku Põhikooli 
õpilased. Seltsipoolseks eestvedajaks on algusest peale 
olnud Ristiku Põhikooli õpetaja Jürgo Nooni.

Projekti kaasatud koolid said kõik tööks vajalikud vahen-
did ja materjalid. Õpilased panid joonise järgi lindude 
söögimajakesed kokku tööõpetuse tundides. 

Söögimajade üleandmisel Tallinna Õpetajate Majas rääkis 
hinnatud zoosemiootik Aleksei Turovski lasteaiajuhtidele 
lindude toitmise põhitõdedest. Näiteks juhtis ta tähelepanu 
sellele, et sama moodi, nagu linde tuleb toita iga päev, tuleb 
iga päev vahetada ka nende söögimaja asukohta.  

Allikas: Marika Kallas, THA hariduskorralduse osakonna  
juhtivspetsialist

Seitsme kooli õpilaste kätetööna valmisid 
lindude söögimajad kõikidele Tallinna lasteae-
dadele
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2.4.2 Linn kinkis lasteae-
dadele stiliseeritud 
rahvariided ja kraap-
lauad

Kõik Tallinna munitsipaallasteaiad said linnalt 
kingituseks linna koolide õpilaste valmistatud 
„Etno“ komplektid, mis koosnevad stiliseeritud 
rahvariietest, sõlgedest ja kraaplaudadest. 

Koostööprojektid „Koolilt lasteaiale“ on saanud Tallin-
nas juba traditsiooniks. Varasematel aastatel on koos-
töös koolidega valmistatud lillekastid, lindude söö-
gimajad, mängulise matemaatika õppevahendid ning 
teatrikohvrid.  

„Etno“ komplektid andis abilinnapea Mihhail Kõlvart 
lasteaedadele üle 17. mail 2017 Õpetajate Majas. Tema 
sõnul tekkis idee kinkida Eesti Vabariigi 100. aasta-
päeva eel rahvuslikud komplektid koostöös Tallinna 
Alushariduse Juhtide Ühendusega. „Tänavu osalevad 
paljud lasteaialapsed noorte laulu- ja tantsupeol, seepä-
rast toovad kaunid rahvariided loodetavasti rõõmu nii 
mudilastele kui ka nende õpetajatele,“ rääkis Kõlvart. 
„Tähtis on juba varases eas anda lastele teadmine, et 
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Koostööprojektid „Koolilt lasteaiale“ on saanud Tallinnas juba traditsiooniks, õpilaste ja õpetajate abiga valmisid  
ka “Etno” komplektid

oma rahva kultuuri tuleb hoida. Rahvatantsude ja -laulu-
de kaudu hoiame oma kultuuripärandit ning tugevdame 
sidet eri põlvkondade vahel, mis on oluline terve rahva ja 
ühtsustunde kasvamisele.“

„Pärimus ja traditsioonid on need, mille kaudu mõtleme 
ja tunnetame, kes ma olen, miks ma teen asju just nii, 
nagu teen. Lapsed tähendavad kestvust. Neile anname 
edasi midagi olulist ja suurt, et meie lood ja laulud põl-
vest põlve edasi kanduks,“ lisas Tallinna Haridusameti 

alushariduse juhtivspetsialist Marika Kallas. „Rahvuslik 
pärand on sisse kootud meie rahvariietesse, see on ka-
nal, mille kaudu oma identiteeti alal hoida ja lustiga edasi 
minna.“

„See on elamise ja mõtlemise viis, mida anname lastele 
edasi, õppides tundma vanu Eesti rahvapille ja -muusi-
kat, tantsides rahvatantse ja mängides rahvamänge. Peale 
selle korraldatakse lasteaedades ka rahvuslikus stiilis pi-
dusid, laulupäevi, etendusi ning laulu- ja tantsupeokesi,“ 



48                ÕPPIDES SUUREKS  

ütles Tallinna Lasteaia Kikas direktor Tiina Lall. „On 
hea, et Tallinna linn väärtustab pärimuskultuuri ja kingib 
lasteaedadele toredad rahvuslikud komplektid.“

Iga lasteaed sai ühe „Etno“ komplekti, mis sisaldab 12 
linasest riidest rahvuslikku kleiti tüdrukutele ja 12 pluu-
si poistele, 12 triibuvööd tüdrukutele ja 12 poistele, 24 
vasest vitssõlge, 12 puidust kraaplauda, kahte kotti sõl-
gede hoidmiseks ja ühte kasti kraaplaudadele. Kingituse 
pidulikul üleandmisel esinesid lasteaia Kikas mudilased 
muusikaõpetaja Merike Müürsepa juhatusel. Lastel olid 
seljas kingituseks saadud rahvarõivad ning nad mängisid 
ka uute kraaplaudadega. 

„Etno“ komplektid 130 lasteaiale valmisid Eesti Tööõpe-
tajate Seltsi (Ristiku Põhikooli töö- ja tehnoloogiaõpetu-
se õpetaja Jürgo Nooni eestvedamisel), Tallinna Ülikooli, 
Tallinna Haridusameti ja 27 kooli koostöös. Kõik projek-
tis osalenud koolid said endale tööks vajalikud vahendid 
– overlokmasinad, triikmasinad ning sõlgede ja kraap-
laudade valmistamiseks vajalikud tööriistad (väikesed 
alasid ja vasarad, viilid, ümartangid, puuride komplektid 
jne). Projektile kulus linnal 71 550 eurot.

Projektis osalesid järgmised koolid: Gustav Adolfi 
Gümnaasium (õpetajad Jüri Kaljurand ja Katrin Soika), 
Tallinna 21. Kool (õpetaja Mart Soobik), Tallinna Õis-
mäe Gümnaasium (õpetajad Tõnu Karp, Ave Lipping ja 
Kristiina Leoke), Tallinna Inglise Kolledž (õpetajad Raul 
Mäsak ja Sirli Kodres), Kadrioru Saksa Gümnaasium 
(õpetajad Tõnu Tammar ja Anne Tiitson), Tallinna Kris-
tiine Gümnaasium (õpetajad Lauri Vilibert ja Riina Nee-
mela), Tallinna Kuristiku Gümnaasium (õpetajad Heli 
Malve ja Marko Adamson), Tallinna Lilleküla Gümnaa-
sium (õpetaja Kristjan Must), Tallinna Mahtra Põhikool 
(õpetajad Svetlana Tsabijeva ja Nikolai Andriankov), 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium (õpetajad Urmas Kalju-
vee ja Anne Tamm), Tallinna Nõmme Gümnaasium (õpe-

tajad Rainer Orav ja Koidu Archipov), Tallinna Nõmme 
Põhikool (õpetaja Ben Kõrgemäe), Tallinna Pelgulinna 
Gümnaasium (õpetaja Nele Tõnisson), Pirita Majandus-
gümnaasium (õpetajad Pille Pruuden ja Paul Binsol), 
Tallinna Reaalkool (õpetajad Ahti Pent ja Egle Pihlak), 
Tallinna Südalinna Kool (õpetajad Martin Vaht ja Anu-
Mai Metsaar), Jakob Westholmi Gümnaasium (õpetaja 
Helme Trees), Vanalinna Hariduskolleegium (õpetajad 
Sirje Rohtla ja Kaupo Kangur), Tallinna Kivimäe Põhi-
kool (õpetaja Reet Markus), Ristiku Põhikool (õpetajad 
Jürgo Nooni, Sirli Pillenberg ja Kristel Kaiv), Tallinna 
Heleni Kool (õpetajad Katrin Heinla ja Vytautas Dau-
gintis), Tallinna Pae Gümnaasium (õpetajad Vjatšeslav 
Stepanov ja Irina Šulgina), Tallinna Saksa Gümnaasium 
(õpetajad Veiko Vahur ja Vilja Konovalov), Tallinna 
Pääsküla Gümnaasium (õpetaja Hille Randveer), Tallin-
na Rahumäe Põhikool (õpetaja Veijo Sikk), Tallinna Lää-
nemere Gümnaasium (õpetaja Merje Kallas) ja Tallinna 
Ülikool (õpetajad Tiia Artla, Aron Lips, Andry Kikkull ja 
Jaan Keerdo).

Allikas: Marika Kallas, THA hariduskorralduse  

“Etno” kolmplekti kraaplauad koos pillikastiga

“Etno” komplektid andis lasteaedadele üle abilinnapea  
Mihhail Kõlvart, kes sai ka endale samasuguse särgi 
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Kingituse pidulikul üleandmisel esinesid lasteaia Kikas mudilased muusikaõpetaja Merike Müürsepa juhatusel, kes 
näitasid ühtlasi, kuidas “etnod” välja näevad ja mis nendega teha saab
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2.4.3 3D-printerid teevad 
koolis õppimise huvi-
tavamaks

Septembri hakul 2016 jõudsid Tallinna koolides-
se esimesed riigihankega soetatud 3D-printerid, 
nende paigaldamine ja meeskondade koolitamine 
jätkus novembrini. 

Tallinna Haridusamet korraldas printerite soetamiseks 
riigihanke. Parimaks pakkujaks osutus Infotark AS, 
kes tarnis ja paigaldas printerid ning tegeleb edaspidi ka 
nende hooldusega. Hanke maksumuseks kujunes 58 116 
eurot. 

Lisaks korraldas Infotark AS koolide meeskondadele 
koolitused, kus tehti sissejuhatus 3D- printimisse ja õpi-
ti 3D-modelleerimist. „Seni oli 3D-printereid üksikutes 
Tallinna koolides, mistõttu võib 3D-printimist haridu-
sasutustes lugeda suhteliselt uudseks valdkonnaks. See-
pärast pidasimegi vajalikuks koos printerite ostuga tellida 
ka koolitused koolide meeskondadele,“ rääkis abilinna-
pea Mihhail Kõlvart. „Koolitused on näidanud, et huvi 
3D-printimise võimaluste kasutamise vastu õppetöös on 
suur. Pole ju võimatu, et 3D-printer on juba lähitulevikus 
sama igapäevane töövahend nagu tekstiprinter praegu.“  

Septembri hakul 2016 jõudsid Tallinna koolidesse esimesed 
riigihankega soetatud 3D-printerid

Tallinna Heleni Kooli direktor Erki Korp tutvustab 
abilinnapea Mihhail Kõlvartile uut 3D printerit
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Tallinna Haridusamet ja Eesti Uuringukeskus 
tegid mais-juunis 2016 Tallinna munitsipaalkoo-
lides ulatusliku rahulolu-uuringu. 12. oktoobril 
2016 tutvustati Õpetajate Majas uuringu tulemusi 
linna koolijuhtidele. 

Uuringu eesmärgiks oli hinnata õppijate, lapsevanemate, 
õpetajate ja koolijuhtide rahulolu hariduse eri aspektide-
ga ning koolide suundumusi laiemalt. 

„Uurisime, kuidas vastavad õppe sisu ja saavutatud tu-
lemused küsitletute ootustele, kuidas toetavad koolid 
elukestvaks õppeks vajalikke oskusi ja hoiakuid ning 
milline on arvamus õpikeskkonnast ja tugiteenustest,“ 
selgitas Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart. „Kü-
sisime, kuidas ollakse rahul hariduse kvaliteediga ning 
õppemeetodite ja -vahenditega, kuivõrd arusaadav on 
hindamine ning millised on suhted ja koostöö koolis.“

Uuringus osales 60 Tallinna munitsipaalüldharidus-
kooli. Kaasatud olid õpilased kõikidest õppeastmetest (3., 
6., 8., 11. klass), samuti nende laste vanemad. Küsimus-
tikule vastas kokku 14 645 inimest, sealhulgas 9281 õpi-
last, 3391 lapsevanemat, 1918 õpetajat ja 55 koolijuhti.  
„Tulemustest selgus, et üldine rahulolu kooliga on kõr-
ge kõigis sihtgruppides – väga või pigem meeldis oma 
kool 87–97 protsendile vastajatest, samuti tulid kõrged 
hinnangud mitmes alavaldkonnas,“ rääkis Mihhail Kõl-
vart. „Välja koorus ka kitsaskohti, märgata on näiteks 
koolikiusamist, igavust koolis ja õpilaste hinnangul eba-
piisavat tagasisidestamist. Nii koolid kui ka koolipidaja 
said uuringu kaudu väärtuslikku teavet, millele tugine-
des liikuda edasi muutunud õpikäsituse ehk MÕK-iga. 
Tulemused näitavad selgelt, et valitud suund õpikäsituse 
muutmiseks on õige ja vajalik.“

Ka Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul 
annavad uuringu tulemused lähteteavet MÕK-i raken-
damiseks koolides. „Leiame, et õppe sisu ja maht ning 

meetodid peavad ideaalis olema seotud õppija vajaduste, 
võimekuse ja individuaalsusega,“ ütles Andres Pajula. 
„Õpilaste arvamused on meile olulised nii õpikeskkonna, 
tugiteenuste, hindamissüsteemi kui ka teiste valdkonda-
de arendamisel.“ 

Kui varem võis küll oletada, missugused on koolides tu-
gevused või nõrkused, siis nüüd on Andres Pajula sõnul 
olemas uuringul põhinevad faktid, millele arendustege-
vus saab tugineda. „Oleme jõudnud järeldusele, et prob-
leemidele üldiste ja ühesuguste lahenduste pakkumise 
aeg on möödas ning senisest suuremat tähelepanu tuleb 
pöörata varajasele märkamisele. Kõikide probleemide-
ga tuleb tegeleda rohujuure tasandil ning läheneda neile 
konkreetselt ja individuaalselt. See on küll kallis, kuid 
ainuke tõhus lahendus,“ sõnas Andres Pajula. „Näiteks  
koolikiusamise puhul on näha, et senised programmid 
pole olnud piisavad, fookus ei ole olnud õiges kohas. Tu-
leb leida lahendused ja teed, kuidas jõuda konkreetsete 
kiusajateni.“

Infopäeval 12. oktoobril said koolijuhid ülevaate uuringu 
tulemustest ning mõjust edasistele tegevustele. Tallinna 
Ülikooli Haridusteaduste Instituudi direktor Kristi Vin-
ter tegi ettekande teemal „Muutunud õpikäsituse süda ja 
kontekst“. Tallinna munitsipaalkoolide rahulolu-uuringu 
kokkuvõtet esitlesid OÜ Eesti Uuringukeskus analüüti-
kud Pille Hillep ja Riin Pärnamets. Konkreetsetest sam-
mudest lähitulevikus rääkis Tallinna Haridusameti hari-
duskorralduse osakonna juhtivspetsialist Viivi Lokk. 

Uuringu koondraport avaldati Tallinna Haridusameti 
kodulehel. Uuringu tulemuste põhjal saavad koolid teha 
strateegilisi valikuid, mis aitavad tõsta Tallinna üldhari-
duse kvaliteeti.

Allikas: Viivi Lokk, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist

2.5 Haridusamet tutvustas kooliga 
 rahulolu uuringu tulemusi

Esimeste hulgas pandi uued printerid üles Tallinna Must-
jõe Gümnaasiumis, Tallinna Südalinna Koolis, Tallinna 
Pae Gümnaasiumis, Kalamaja Põhikoolis ja Tallinna He-
leni Koolis. Viimases neist katsetas printerit ka abilinna-
pea Mihhail Kõlvart. 

„Väga positiivse mulje jättis täna Heleni kooli direktori 
visioon, kuidas printerit õpilaste huvides praktiliselt ka-
sutada. Koolijuht oli printeri võimalused endale põhjali-
kult selgeks teinud ja tal oli selge ettekujutus, kuidas see 

kooli heaks tööle panna,“ tõdes Kõlvart. „Näiteks saab 
printida punktkirjas tekste koolis õppivate pimedate laste 
jaoks ja palju muud, ning mis kõige olulisem – seda saa-
vad teha õpilased ise.“     

Praktika näitab, et 3D-printerid toetavad õhinapõhist 
õpet, mis teeb õppimise lastele meeldivaks ja tulemus-
likuks. Loovust ergutavalt mõjuvad need ka täiskasva-
nutele.
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MUUTUNUD 
ÕPIKÄSITUS. 
ME ÕPIME  
KÕIKJAL! 
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3.1  
 Mis on muutunud õpikäsitus?

Viimasel ajal on hariduses palju räägitud muu-
tunud õpikäsitusest, kuid sageli on kuulajad se-
gaduses – mida see tähendab? Mis muutub? Kes 
muutub? Kus muutub? Kas see puudutab kuidagi 
ka mind? Ega see ometi lastele kahju tee?

Tallinna Haridusamet leidis, et lühidalt võtab muutunud 
õpikäsitust, MÕK-i, kõige kõnekamalt kokku moto „Me 
õpime kõikjal“. Tõepoolest – õppida saab ja tuleb kogu 
aeg, kõigilt ja kõikjal. 

Kuidas aga selgitavad muutunud õpikäsituse olemust ha-
ridusteadlased ja -eksperdid?

Eesti elukestva õppe strateegias 2020 defineeritakse õpi-
käsitust kui „arusaama õppimise olemusest, eesmärkidest, 
meetoditest ja erinevate osapoolte rollist õppeprotsessis“. 
Üheks olulisemaks eesmärgiks on seatud muutunud 
õpikäsitus (MÕK), mille all strateegias mõeldakse iga 
õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavat ning 
õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpikäsitust. 

Kasvatusteadlaste Kristi Vinteri, Pille Slabina ja Mati 
Heidmetsa arvates tähendab muutunud õpikäsitus kogu 
koolikultuuri teisenemist nii, et autoritaarne ja hierarhi-
line koolipilt asendub olukorraga, kus igaühe seisukoha-
võtt ja osalemine on oodatud, hinnatud ja toetatud. 

Muutunud õpikäsitus hõlmab kolme peamist teemat: 1) 
muutusi õppeprotsessi huvipoolte rollis ja positsioonis, 
2) muutusi sotsiaalsetes suhetes, liikumist koostöisuse 
suunas ja 3) liikumist konstruktivistlikuma teadmusloo-
me suunas. Koolis õpitav soovitakse tugevamini siduda 
igapäevaeluga ning lõhkuda traditsiooniline skeem „õpin 
ära-salvestan-ütlen üles“. Samas kui traditsiooniline õpi-
käsitus keskendub pigem õpetaja monoloogile kui õpe-
taja ja õpilaste dialoogile ning õpilasi ei hinnata mitte 
iseseisva mõtlemisoskuse, vaid „õige“ vastuse teadmise 
järgi, keskenduvad uued õppevormid sellele, et õppimine 
on konstruktivistlik ja sotsiaalne tegevus. See tähendab, 
et peamised on õppijakesksus, koostöö ja meeskonna-
töö, samuti head suhted nii õpetajate ja õpilaste kui ka 
õpilaste endi vahel. 

Kui traditsioonilist õpikäsitust on kirjeldatud nähtusena, 
mida iseloomustavad üksildane õpetaja, eraldatud klas-
siruumid, ainepõhised tunniplaanid ja traditsiooniline 
lähenemine õppetöö organiseerimisele, siis uut õpikäsi-
tust nähakse kui pööratud klassiruumi, kus õpetaja ja 
õpilase koostöösuhe on muutunud ning õpetaja kui ain-
sa autoriteedi ning teadja roll on asendunud partneri ja 
julgustaja positsiooniga. Õpetaja roll klassis muutub n-ö 
„targast laval“ „suunajaks kõrval“. Ta võimaldab õpilas-
tele ressursid, aitab algatada arutelusid kaasõpilastega, 

julgustab õpilaste uudishimulikkust ja iseseisvat avasta-
mist. Õpetamine on loominguline töö, mis ei piirdu üks-
nes informatsiooni edastamisega, vaid õpetajal tuleb olla 
ka mentor, ergutaja, provotseerija, ühendaja. 

Muutusi peab toetama õpikeskkond, mis tähendab vara-
semast märksa paindlikumat aja- ja ruumikasutust. Samu-
ti on muutusi vaja ainekavade, klassisüsteemi, koolipäeva 
ülesehituse, õpikeskkonna, õppemeetodite ning hindami-
se puhul.

Õpikäsituse muutumine tähendab kokkuvõttes seda, et 
teadmiste passiivne omandamine on asendumas aktiiv-
sete õppevormidega. Viimaste kasuks kõneleb asjaolu, 
et uuringute põhjal eelistavad konstruktivistlikku – mo-
tiveerivat ja kaasavat – õpikäsitust igas vanuses õpila-
sed. Pealegi – võrreldes traditsioonilise õpikäsitusega ei 
ole õpilaste õpitulemustes statistiliselt olulisi erinevusi. 
Beckeri ja Maunsaiyat’ uuringu järeltestides said konst-
ruktivistlike põhimõtete järgi õpetatud õpilased koguni 
paremaid tulemusi. 

Kuidas MÕK haridusasutustesse jõuaks? Eesti elukestva 
õppe strateegias 2020 on öeldud, et MÕK-i saab edukalt 
rakendada vaid siis, kui kõik olulisemad pooled koolisüs-
teemis võtavad vastutuse teatud ülesannete täitmise eest, 
sealhulgas: 1) õppija õpib vastutustundlikult ning kujun-
dab teadlikult oma õpiteed; 2) õpetaja kujundab õppimist 
ja arengut toetava õpikeskkonna, seab õppija võimekust 
arvestavad õpieesmärgid ning arendab sihipäraselt oma 
kutseoskusi; 3) direktor tagab õppeasutuse strateegilise 
juhtimise, kujundab õppimist ja arengut toetava organi-
satsioonikultuuri ning toetab õpetajate professionaalset 
arengut. 

Niisiis on muutunud õpikäsituse rakendamine nagu suur 
koostööprojekt kõikide õppimisega seotud isikute vahel, 
olgu see õpilane, õpetaja või direktor, kuid oma roll on 
kindlasti ka hariduskorraldajatel nii kohaliku omavalit-
suse kui ka riigi tasandil. Õppetöö korraldamine nii, et 
see aitaks kaasa õpilaste loovale mõtlemisele ning looks 
seoseid teadusteooriate ja igapäevase elu vahel, on välja-
kutseks kogu haridussüsteemile.

Eesmärk on innustav: õppides õnnelik õpilane ning moti-
veeritud ja oma tööd armastav õpetaja.

Allikas: Leini Jürisaar, magistritöö 2017 „Staažikate vanema põlvkon-
na õpetajate kohanemine muutunud õpikäsitusega“ (töö tugineb Mati 
Heidmetsa, Pille Slabina, Kristi Vinteri, Ken Robinsoni, Jong Suk Kimi, 
Adrianus de Kocki jpt teadusartiklitele)
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3.2 Muutunud õpikäsitust tutvus- 
 tav katseprojekt viie kooliga

1. septembrist 2016 kuni 30. juunini 2017 viis Tal-
linna Haridusamet koos viie kooli ja Tallinna Üli-
kooliga ellu muutunud õpikäsitust (MÕK) tuvusta-
va katseprojekti. 

Projektis osalesid Merivälja Kool, Ehte Humanitaargüm-
naasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Kunsti-
gümnaasium ja Pelgulinna Gümnaasium. Projekti toetas 
Euroopa Sotsiaalfond.

Projekti eesmärgiks oli toetada Tallinna koole muutu-
si soodustava organisatsioonikultuuri juurutamisel. Iga 
koolimeeskond tutvustas enesehindamise metoodika ra-
kendamist ja oma parimat praktikat. Koostöös eksperti-

dega koostasid koolid MÕKi rakendamist toetavad tege-
vuskavad.  

Neli projektis osalenud kooli avasid teistele osalejatele 
oma uksed ja tutvustasid uutmoodi õpetamist oma koolis.

Esimene kogemusseminar peeti 19. jaanuaril 2017 
Merivälja Koolis. 

Merivälja Kooli meeskond näitas, kuidas nemad on mõ-
testanud MÕKi. Direktor Kaja Laanmäe ja õppealaju-
hataja Maiu Plumer tutvustasid kooli õppekorraldust. 
Aineõpetajad rääkisid ja näitasid, kuidas nad tundidesse 
põnevust toovad. Õpetajad said külastada ka avatud tunde 
ning arutleda tegevusuuringu meetodi rakendamise üle. 

Merivälja Kooli meeskond näitas, kuidas nemad on 
mõtestanud MÕKi
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8. veebruaril jätkus seminaride sari Pelgulinna Güm-
naasiumis.

Päev kujunes kaasahaaravaks, häid ideid said nii õpeta-
jad kui ka direktorid. Tutvuti Pelgulinna Gümnaasiumi 
õppetöö korralduse ja MÕKi tegevuste elluviimisega. 
Õpetajad tutvustasid oma uuenduslikke ideid ja tegevu-
si ning rääkisid avameelselt ka muutustega kaasnevatest 
raskustest. 

Õpetaja Jüri Mäemat näitas, kuidas saab kunstitunnis ka-
sutada BeePoti robotiteid. Õpetaja Veiko Klaan tutvustas 
enda loodud eesti keele õpikut, mis on avaldatud veebile-
hena „Puškini uulits“ ja „Nuulits“ (nutiseadmele). Õpe-
taja Reelika Turi rääkis, kuidas ta lõimib eri õppeaineid. 
Õpilastelt küsitud tagasiside näitab, et liigutakse õigel 
teel. Oli väga huvitav, vaheldusrikas ja õpetlik, leidsid 
õpilased.   

Õpetaja Mart Kuurme tunnis õpitakse õhinaga 
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Pelgulinna Gümnaasiumis õpiti õpetaja Jüri Mäemati 
käe all, kuidas kasutada BeePoti robotiteid kunstitun-
nis 

Elevust tekitas kohalolijais Soome Salpari kooli 
direktori ja õpetaja Kasper Nybergi esitlus, kus ta 
tutvustas oma koolis kasutatavat (Eestis toodetud) 
koolimööblit

Elevust tekitas kohalolijais Soome Salpari kooli direktori 
ja õpetaja Kasper Nybergi esitlus, milles ta tutvustas oma 
koolis kasutatavat uudset koolimööblit – muide, Eestis 
toodetut. Tema koolis on põhimõte, et õpilane peab saa-
ma töötada nii, nagu tal mugavam on – istudes, seistes 
või pikutades –, ning see mõjub õppimisele igati posi-
tiivselt. Seda kontseptsiooni toetab nähtud mööbel igati. 
Lisaks annavad kokkupandavad toolid-lauad veel palju 
teisi võimalusi, millega võib tutvuda video „Aktiivinen 
koulu“ vahendusel.

Päeva kokkuvõttes tõid iga kooli esindajad välja midagi, 
mis neid inspireeris. Puudusi nimetada ei osatudki. Vas-
tuseks küsimusele, mis siis juhtuks, kui õpilased saaksid 
õppida aktiivselt, võib kokkuvõttes öelda, et kui õpe si-
duda päris eluga, on see põnev nii õpilastele kui ka õpe-
tajaile endile. 

Oma MÕKi tutvustasid teistele ka Kadrioru Saksa 
Gümnaasium ja Tallinna Kunstigümnaasium.

Allikas: Viivi Lokk, THA  hariduskorralduse osakonna juhtivspetsia-
list; Reet Nõmmoja, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsia-
list

https://www.youtube.com/watch?v=vPYl68qeGPs
https://www.youtube.com/watch?v=vPYl68qeGPs
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18. jaanuarist 2017 käivitus Tallinnas uudne õpi-
kodade projekt „Vau, ohhoo!“, kus õppimine käis 
kaasahaarava süžee najal ja õppeained olid oma-
vahel lõimitud. Õpikojas õppida oli põnev nii õpi-
lastele kui ka õpetajatele. 

Miks on vaja õppida uutmoodi? 
Eestis tajutakse hoolimata PISA testi tipptulemustest üha 
enam vajadust muuta õpikäsitust, sest kool on elust kau-
genenud ega vasta õppijate ega ka tööandjate ootustele. 
Prognooside kohaselt oodatakse 2020. aastal tööturul, 
sõltumata erialast, selliseid tulevikutöö oskusi nagu loo-
vus ja kohanemine, sotsiaalne intelligentsus, kultuuride-
vaheline kompetents, uue meedia kirjaoskus, virtuaalne 
koostöö, disain-mõtlemine jne. 

„Seega peaks kogu õpe igal haridustasandil toetama ette-
võtliku inimese kujunemist, kes mõtleb loovalt, algatab 
julgelt, tegutseb arukalt ning on hooliva ja vastutustund-
liku mõtteviisiga,“ ütles abilinnapea Mihhail Kõlvart.

Koolidele on väljakutseks tuleviku nõuetele vastava õpi-
käsituse rakendamine ning õpetajatele ainetundide pida-
mine nii, et need aitaksid kaasa õpilaste loovale mõtlemi-
sele ning looksid seoseid teadusteooriate ja igapäevase 
elu vahel. Õpilased soovivad õppida praktiliste ja käelis-
te tegevuste najal.

„Olemegi koostöös õpetajatega otsimas lahendusi, kui-
das muuta õpetamise meetodeid elulisemaks ja õppimine 
õppijatele huvitavamaks,“ selgitas Tallinna Haridusame-
ti juhataja Andres Pajula. „Soovime õpilastele pakkuda 
inspireerivat õpikogemust ning võimalust tegeleda sü-
vitsi loodus- ja täppisteaduse ning tehnoloogiaaladega. 
Õpikodades omandatav toetab kooli õppekava, kuid õpe 
on seal korraldatud võimalikult praktiliselt. Õppimine 
saab teoks põnevust tekitava loo käigus, millele lahen-
duste leidmiseks tuleb õpilastel probleeme märgata, uuri-
da, katsetada, eksperimenteerida ja analüüsida.“  

Mis oli õpikodade eesmärgiks?
Õpikodade projekti kaudu sooviti suurendada õpilaste 
huvi loodus- ja reaalteaduste vastu, vähendada hirmu ja 
eelarvamusi loodusainete praktiliste tööde ees ning tuua 
teoreetiliste tundide kõrvale praktilisi tegevusi. Loov õp-
pimine arendab lastes leidlikkust, samuti oskust ideid ku-
jundada, katseid planeerida ja teha, analüüsida ja otsustada 
ning tulemusi igapäevaeluga seostada, teha meeskonna-

tööd ja kasutada eesmärgipäraselt IKT-vahendeid. 

Õpikodade programm toetas muu hulgas õpilaste 
valmistumist aineolümpiaadideks linna ja riigi tasan-
dil ning STEMi (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) valdkonna õpetajate ja juhendajate võrgus-
tiku loomist, pakkudes neile võimalust koostööks, pari-
ma praktika jagamiseks ning enesearenguks.  

Kuidas õpikojad korraldati?
Õpikojad korraldati läbi kaks korda kuus 7. klasside õpi-
lastele ja õpetajatele kolmetunniste sessioonidena. Läbi-
vad teemad olid elukestev õpe ja karjääri planeerimine, 
keskkond ja kestlik areng, tehnoloogia ja innovatsioon 
ning tervis ja ohutus. 

2016/17. õppeaasta jaanuarist maini kestnud katseprojek-
ti raames sai õpikodades osaleda 20 õpilast ja 20 õpetajat. 

Esimene õpikoda avati Tallinna Südalinna Koolis 
18. jaanuaril. Lapsed „leidsid“ salapärase paberi, mil-
lel peitunud salakirja nägemiseks tuli kasutada teadmisi 
keemiast. Keemiaõpetajate Sirle Oja ja Lilian Kippas-
to juhendamisel „võluti“ valgele paberile salakiri, mil-
les peitus vihje edasisteks otsinguteks. Teises õpikojas 
dešifreeriti sõnum matemaatikaõpetajate Kristel Tamme 
ja Katrin Rohumaa abiga. 

Seejärel asuti Gustav Adolfi Gümnaasiumis koos geo-
graafiaõpetajate Tiina Naissoo ja Pilvi Taueriga otsima 
peidus olnud aardekohta. Kuna varandus oli paigutatud 
koopasuu ette, saadi see kerge vaevaga kätte. Aardekirs-
tus oli peale varanduse veel mitmeid luid ning erinevaid 
karvu. Aardeküttidel tekkis huvi, kellele need võisid kuu-
luda ja kui vanad võiks olla. 

Tallinna Prantsuse Lütseumis korraldati IT-valdkonna 
õpikoda. Õpetaja Jaak Valgeväli ja abiõpetaja Anna He-
lena Ursula Allvee ehitasid kooli saali hiigelsuure koopa. 
Õpilased tuvastasid varanduse asukoha looduses: aare oli 
peidetud pargis olevasse koobastikku. Käigud olid aga 
väikesed ja ohtlikud. Olukorra uurimiseks tuli kasutada 
tehnilisi vahendeid. 

Iga rühm sai komplekti seadmeid ja õpetuse, kuidas kok-
ku panna kaamera ja valgusallikaga varustatud robot, kel-
le saaks saata inimese asemel koopasse. Rühma ülesanne 
oli juhtida robot koopasse, lasta tal seda avastada, mingil 
moel oma liikumistee fikseerida ning jõuda aardeni. Robo-
tit juhiti nutiseadmest, liikumist kontrolliti sülearvutist. 
Teel oli mitmeid erilist reageerimist nõudvaid takistusi, 
kuid kõik need ületati ja jõuti järgmise vihjeni.

3.3 Tallinna õpilased ja õpetajad  
 katsetasid uutmoodi õppimist 
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15. märtsiks jõuti järjega Eesti Tervishoiu Muuseu-
misse, kus uuriti vanade luutükkide päritolu. Luid ja kar-
vu vaadeldi luubi ja mikroskoobiga ning uuriti, kas on 
säilinud ka DNAd. Ühtlasi õpiti püstitama hüpoteesi ja 
kavandama katseid. 

Järg jõudis taas Südalinna kooli, kus koos õpetajate He-
lina Reino ja Mari Uudeltiga avastati, et aardekirstu sise-
seintel on veel säilinud tahmased näpujäljed. Need olid 
ka Juku leitud tekstil. Nüüd tuli õppida näpujälgi erista-
ma ja neid proovideks võtma. Seejärel võrreldi näpujälgi 
kirstul ja tekstil ning püüti kindlaks teha, kas need on 
samad. Jätkati ka karvade uurimist ning püüti kindlaks 
teha, mis loomadele need karvad kuulusid.

Seejärel läks teatepulk füüsikaõpetajate Rain Vellerind’i 
ja Rael Kalda kätte. Kui luud ja karvad määratud, tuli 
kindlaks teha kirstus olevate esemete väärtus. Selleks tuli 
kaaluda varanduse moodustanud esemed, mõõta nende 
ruumalad ja arvutada tihedused. Lõpuks oli vaja võrrelda 
tulemusi tiheduste tabeliga ja määrata, millisest metallist 
esemed on tehtud.

Viimases töötoas 10. mail jõuti lahenduseni ja tehti kok-
kuvõtted, juhendajaks oli Junior Achievement Eesti  õpe-
taja Elbe Metsatalu. Õpilased said teada, et nende harulda-

ne leid maksab ligi miljoni ja selle eest on muinsuskaitse 
välja pannud leiutasu. Tuli mõelda, kuidas on mõistlik 
seda raha investeerida – kas hoiusena, aktsiatesse, 
kinnisvarasse, luua oma ettevõte (detektiivibüroo), 
jagada raha omavahel ära või annetada. Õpilased 
kaalusid eri variante, arvutasid tulevikus saadavat või-
malikku tulu, otsisid kompromisse ja tegid nende arvates 
kasulikema ühise otsuse.

Kõik samad teemad läbisid eraldi töötubades ka õpetajad.

Projekti lõpetas kahepäevane suvelaager 20 lapsele ja 
õpetajatele Tallinna Huvikeskuse Kullo lastelaagris 
Karepal. Laagrit külastasid Rändav Bioklass, Psühho-
buss, Uurimislabor ja Teadusbuss, mis pakkusid õpilas-
tele ja õpetajatele mitmekülgseid tegevusi oma valdkon-
nas, läbi viidi ka robootika ja programmeerimise töötuba. 

Kogu õpikodade programm oli osalejatele tasuta, selle 
korraldamise kulud kattis Tallinna linn. 

Prooviprojekti partnerid olid Tallinna Haridusamet, Tal-
linna üldhariduskoolid, aineühendused, Eesti Tervishoiu 
Muuseum jt. 

Allikas: Viivi Lokk, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist 
 

Tallinna Südalinna Kooli õpikojas „leiti“ salapä-
rane paber, millel peituva salakirja nägemiseks 
tuli kasutada teadmisi keemiast. Uurijaid juhen-
dasid õpetajad Sirle Oja ja Lilian Kippasto 
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Sügisel 2016 käivitasid Tallinna Haridusamet ja 
Tallinna Ülikool ühiselt õpilaste uurimistööde ka-
asjuhendamise katseprojekti, kus õpetajate kõr-
val juhendavad õpilasi ka ülikooli magistrandid. 

Saavutamaks muutusi õpilaste uurimistööde juhenda-
mises ning tööde kvaliteedis, on ennekõike vaja muu-
tusi uurimistööde juhendamise viisis. Kaasjuhendamise 
prooviprojekt kutsutigi ellu selleks, et toetada üldhari-
duskoolide õpetajaid uurimistööde juhendamise päde-
vuste arendamisel. 

Prooviprojekti partneriteks olid Tallinna Ülikooli ha-
ridusteaduste instituut ja digitehnoloogiate instituut, Tal-
linna Haridusamet ning kuus kooli: Tallinna Kristiine 
Gümnaasium, Tallinna Pääsküla Gümnaasium, Tallinna 
Tõnismäe Reaalkool, Tallinna 32. Keskkool, Tallinna 
Õismäe Vene Lütseum ja Tallinna 21. Kool.

Projekti käigus korraldati üheksa koolituspäeva, kus 
räägiti läbi peamised uurimistöödega seotud küsimused. 
Õpetajate koolitusvajadusi arvestades koostas Tallinna 
Ülikool programmi, mille läbimine süvendab õpetajate 
teadmisi uurimistööde tegemisest, aidates nii tõsta uuri-
mistööde kvaliteeti.

6. oktoobril peeti esimene ühisseminar, kus räägiti 
õpetaja rollist töö juhendamisel, uurimisprobleemi püs-
titamisest, uuringu korraldamisest, töö vormistamisest 
jne. Katseprojekti käigus töötati välja kaasjuhendamise 
mudel, mis arvestab kõigi poolte vajadusi ja iseärasusi. 
Mudelit katsetati õppetöös ning seda arendati osalejate 
tagasiside alusel.

Uurimistööde teemad, uurijad, juhendajad ja kaasjuhen-
dajad said omavahel kokku spetsiaalselt loodud inter-
netikeskkonna eKlapper kaudu. Teemade loetelus olid 
näiteks „Õpilaste emotsionaalne ja psühholoogiline enese-
väljendus läbi joonistamise“, „Õppija mudeli koostamine 
ja testimine MOOC kursusele“, „Uussisserändajate laste 
kohanemine Eesti koolis“, „Aktiivõppe mõju I kooliast-
mes alusväärtuste kujundajana – õppimine looduskeskus-
tes ja looduskoolides“, „Kiusamise ennetamine“ jt. 

Jaanuaris toimus vaheseminar, kus anti ülevaate käsil 
olevatest uurimistöödest. Kõik osalejad said reflekteerida 
projektis osalemise kogemust ja teha ettepanekuid. Nii 
õpetajad-õppejõud kui ka tudengid ja kooliõpilased leid-
sid, et vaheseminar oli hea võimalus taaskohtuda silmast 
silma ning kuulata teiste edulugusid. Ühtse positiivse ta-
gasisidena toodi välja, et projekt pakub võimalusi põne-
vaks ja uutmoodi koostööks ning kogu kaasjuhendamise 
protsess annab uusi kogemusi, teadmisi ja oskusi.

Airi Kukk, TLÜ haridusteaduste instituudi algõpetuse 
dotsent: „Kaasjuhendamise pilootprojekti näol on tegu 
äärmiselt hea võimalusega ühistegevuseks kahe erine-
va haridusastme vahel, mis võimaldab läbi uuendusliku 
koostöö parema tulemuse poole liikuda. Tudengid on ka-
asjuhendaja rollis erilises olukorras – olles ühelt poolt ise 
ülikoolis õppija, tajub ta kõige paremini neid vajadusi, 
mida uurimistöö kirjutamine nõuab. Teisalt omandab ta 
läbi protsessi juba väga varakult ise juhendajaks olemise 
kogemusi.“ 

Natalia Kislaja, Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õppe-
juht: „Õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise projekt 
on olnud väga huvitav ja positiivne kogemus meie kooli 
õpetajate ja õpilaste jaoks. Tänu projektile tekkis võima-
lus rikastada meie kooli õpilaste silmaringi ja suurendada 
nende potentsiaali, motiveerida neid julgemalt eesti kee-
le kandjatega suhtlema ning tutvustada neile uusi meeto-
deid ja lähenemisviise.“

Mihhail Kõlvart, Tallinna abilinnapea: „Õpilasuurimus-
te traditsioon on Eesti hariduses juba väga pikk, kuid 
üliõpilaste ja õppejõudude nii laialdane kaasamine õpi-
lastööde juhendamisse on veel üsna uudne. Kaasjuhenda-
mise kaudu saavad vajalikke teadmisi ja kogemusi kõik 
osapooled. On hea meel tõdeda, et pilootprojekt on hästi 
käima läinud ning loodan, et koolide ja ülikoolide vahe-
line koostöö leiab tulevikus veelgi laiemat kandepinda.“     

2. mail 2017 tehti lõpuseminaril Tallinna Ülikoolis pro-
jektist kokkuvõtted ja esitleti vaatmikettekannetena teh-
tud töid.

Hea väljundina kaasjuhendamise projektile terendas Eu-
roopa noorte teadlaste konkurss septembris 2017. „Usun, 
et projektis osalevate koolide õpilastel on hea juhenda-
mise toel võimalik saavutada suurepäraseid tulemusi ja 
pääseda ka konkursi paremiku hulka,“ rääkis Kõlvart. 
„Veelgi olulisem on, et õpilane saab koolist kaasa hea et-
tevalmistuse jätkamaks õpinguid ülikoolis, kus uurimis-
töödel on suur osakaal. Loodetavasti kasvab ka õpilaste 
huvi teaduse vastu ja seega on projekt heaks kasvulavaks 
tulevastele teadlastele.“

Euroopa noorte teadlaste konkurssi korraldatakse ala-
tes 1989. aastast, Eestis toimuv konkurss on järjekorras 
29. Eesti õpilased on konkursil osalenud alates 2002. 
aastast. Konkursile on oodatud 69 riigi õpilaste riikli-
ke teadustööde konkursside parimad. Konkursipäevade 
jooksul tutvustavad noored  stendiettekannetega oma 
uurimistööde tulemusi ja neid hindab rahvusvaheli-
ne žürii. Paaril-kolmel päeval on konkursipaik avatud 
kõigile huvilistele, kellel on võimalus noorte teadlastega 
kohtuda ja nende teadustööst rääkida. Tallinna õpilased 

3.4 Õpilaste uurimistööde kaas- 
 juhendamise katseprojekt 

http://htk.tlu.ee/imatcher/
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on varasematel konkurssidel saavutanud silmapaistvaid 
tulemusi. 2017. aasta konkurss toimub 22.–27. septemb-
ril Tallinnas, seda korraldab Eesti Teadusagentuur koos-
töös Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusminis-
teeriumiga. 

Allikas: Viivi Lokk, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist 

Õpilastööde kaasjuhendamise projekti lõpuseminaril 
Tallinna Ülikoolis esitleti posterettekannetena tehtud 
töid
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2016/17. õppeaastal käivitas Tallinna Haridusamet 
prooviprojekti, milles osalevad koolid said õppe-
kava rikastamiseks tasuta külastada linna muu-
seume.

Projekti eesmärgiks oli muuta õppetöö huvitavamaks ja 
mitmekesisemaks, tutvustada muuseumiõppe võimalusi 
ja muuta see kättesaadavaks võimalikult paljudele õpi-
lastele. 

Muuseumitunnid peeti Tallinna Linnamuuseumis ja selle 
filiaalides: Kalamaja lastemuuseumis Miiamilla, Kadrio-
ru Miiamillas ja mujal.

Prooviprojektis osalesid Tallinna Kivimäe Põhikool, 
Tallinna Südalinna Kool, Tallinna Läänemere Gümnaa-
sium, Tallinna Kunstigümnaasium, Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium, Lasnamäe Vene Gümnaasium, Ristiku 
Põhikool, Jakob Westholmi Gümnaasium, Tallinna 
Nõmme Gümnaasium ja teised koolid.

Muuseumitundidega jäid rahule nii koolijuhid, õpeta-
jad kui ka õpilased. 

Ristiku Põhikooli huvijuhi Karin Raidma sõnul 
pakkus muuseumiprogrammis osalemine õpilaste-
le palju rõõmu ja huvi. Ristiku Põhikooli 4. klassi 
HEV-õpilased külastasid 25. novembril linnamuu-
seumi muuseumitundi „Lood Vanast Tallinnast“. 
Kaupmeheemand jutustas õpilastele huvitavaid 
lugusid: Ülemiste Vanakesest, Vanast Toomasest 
ja Niguliste kiriku muumiast. Õpilased said teada, 
miks kunagi ei tohi Ülemiste Vanakesele öelda, et 
Tallinn on valmis. Tallinna maketi juures näidati 
olulisi ehitisi linnas. Lõpuks meisterdasid lapsed 
endale samasugused vuntsid nagu Vanal Tooma-
sel. 

Läänemere gümnaasiumi direktor Deniss Pres-
netsov tänas Linnamuuseumi pedagoogi Na-
dežda Saart järgmiste sõnadega: „Täname teid 
väga meeldiva koostöö eest, kogu korraldus 
oli suurepärane. Kõik ekskursioonid olid häs-
ti ette valmistatud. Programmid on koostatud 
arvestades laste vanust. Muuseumitunnid on 
võimaldanud lastel liituda kultuuripärandi 
programmiga, mis on üks osa riiklikust õp-
pekavast.“

Õpetajad kirjutasid tagasisides, et tunnid 
olid läbimõeldud, paraja pikkusega, huvi-
tavalt üles ehitatud ja emotsionaalselt läbi 
viidud. Oli väga hea, et pakuti mitmekülg-
set tegevust: jutte ja vestlusi, paaristööd, 
meisterdamist ja nii edasi. Vene õppekee-

lega lapsed said harjutada eesti keelt.

Õpilased leidsid, et „tund oli väga huvitav J“.

Allikas: Marika Pettai, THA hariduskorralduse osakonna juhataja 

3.5 Muuseumitundide  
 katseprojekt Tallinna koolidele 

Õpilased leidsid, et muuseumitund oli väga huvitav
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Tallinna õpilased said 2016/17. õppeaastal taas 
osaleda keskkonnahariduslikes õppeprogrammi-
des Harjumaa keskkonna- ja loodushariduskes-
kustes.  

Projekti „Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna 
koolidele“ koordineeris Tallinna Haridusamet koostöös 
Keskkonnainvesteeringute Keskusega.

Projekti kaudu süvenevad laste keskkonnahoiu- ja 
loodushariduslikud teadmised ning tõuseb üleüldine 
keskkonnateadlikkus. Samuti võimaldab projektides 
osalemine õppida vahetu kogemuse kaudu looduses, 
muuseumiruumides, kus on valitud õppetegevuse jaoks 
loodud sobiv ja õppimist toetav keskkond. 

Koolid said juba teist õppeaastat osaleda 20 loodushari-
duskeskuse (Tallinna Loomaaed, Tallinna Botaanikaaed, 
Eesti Loodusmuuseum jne) pakutavates õppeprogram-
mides. Projektis osales 45 kooli ning iga registreeritud 
klass sai valida ühe õppekäigu. 

Eelmise õppeaasta projektid on koolidele väga meeldi-
nud, õpilased ja õpetajad on rahule jäänud, pakutavad 
programmid on nende meelest olnud huvitavad ja prak-
tilised. 

Näiteks Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 1.–
12. klasside õpilased (üle 800 õpilase) osalesid projektis 
teist aastat. Sealsed õpetajad peavad oluliseks, et õpila-
sed said õppida väljaspool klassiruumi, liikuda loodu-
ses, olla ise aktiivsed õppijad ning vaatlejad, kinnistada 
klassis õpitud teadmisi ja harjutada eesti keelt. Õpilastes 
süvenes huvi loodusteaduste vastu ning paranes õpimo-
tivatsioon. 

Hästi on vastu võetud ka see, et kogu korralduslik pool 
pole olnud kooli õlgadel – projekti koordineerib Lehola 
Keskkonnahariduskeskus.

Allikas: Viivi Lokk, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist; 
Merle Pähn, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi osales 
projektis juba teist aastat

3.6 Keskkonnahariduslikud õppe- 
 programmid Tallinna koolidele
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Tallinna Haridusamet kuulutas 1. aprillist 2017 
välja nutikuu, mis kaasab suuremat osa pealin-
na haridusasutustest. Kuu aja jooksul korraldati 
ühtekokku enam kui 300 üritust, mis pakkusid 
teadmisi ja tegutsemislusti igas vanuses nutihu-
vilistele. 

Projekti „Tallinna nutikuu 2017“ eesmärgiks oli tutvusta-
da uusi ja huvitavaid ideid ning lahendusi nii õpetajatele, 
õppijatele kui ka lapsevanematele, selleks et nutivahen-
dite abil teha õppimine põnevamaks ja elulähedamaks. 
Õpiti sedagi, kuidas Internetis targalt ja ohutult käituda. 
Rikkalikult sisustatud oli kogu kuu.

Kui esimene nutikuu aprillis 2016 keskendus koolidele, 
siis seekord lõid aktiivselt kaasa ka lasteaiad. Osa Tallin-
na lasteaedu on nutimaailmas tegutsenud juba mitu aastat 
ja nii mõnelgi neist on peale oma rõõmuks nokitsemise 
ette näidata saavutusi nii robootikas kui ka videokunstis. 
Nüüd tutvustasid nemadki oma tegemisi laiemalt. 

Nutikuu tippsündmuseks kujunes 
ülelinnaline robootikapäev
25. aprillil 2017 said Südalinna koolis kokku Tallinna 
robotihuvilised mudilased, õpilased ja õpetajad 35 
lasteaiast ning 17 koolist, kokku mitusada robotihu-
vilist. Lapsed panid end proovile robotiülesannete la-
hendamisel ning õpetajad tutvusid õppetöös kasuta-
tavate robotitega. 

Vaadata sai mitmeid demo-etteasteid ja robotinäitust ning 
ka ise robotiteid proovida. Esindatud olid nii BeeBotid, 

BlueBotid, Ozobotid, Edisonid, Lego WeDo-d kui ka 
paljud teised lastele mõeldud mudelid. Tartu Jaan Poska 
Gümnaasiumi õpilased tutvustasid ajuskänneriga juhita-
vat robotit – oma disainitud lahendust, mis võitis esikoha 
Robotex 2016 võistlusel MindControl. Robotmees pälvis 
kõigi kohalolijate tähelepanu, sest inimesele niivõrd sar-
nane masin, mis oskab kõndida, tantsida, käsi plaksutada 
ja nõnda edasi, on Eestis veel üsna haruldane.     

Päev algas lasteaedade robootikapäevaga. Lapsed lahen-
dasid ülesandeid BeeBoti ja LEGO WeDo robotitega. 
Tallinna Haridusameti üldosakonna juhatajat Rainer Ran-
nalat rõõmustas lasteaedade juures eelkõige see, et neist 
mitmed olid välja tulnud enda poolt juba edasi arendatud 
robotitega. „Näiteks oli BeeBotile ette pandud poekäru ja 
näha oli muidki nutikaid uuendusi,“ rääkis Rannala. „On 
näha, et robootika tõepoolest ergutab laste loovat mõt-
lemist ning nad õpivad kiiresti ja innuga. See annab ka 
meile jõudu selle valdkonnaga edasi tegeleda ning otsida 
uusi võimalusi, mida lastele õppetöös pakkuda.“  

Koolide robootikapäeval panid algklassiõpilased proovi-
le oma oskusi viiel alal: BeeBoti kevadine teekond, Lego 
WeDo’d looduses, Ozobotid kooliteel ning Edisonid ja 
NXT-robotid metsarajal. Teine ja kolmas kooliaste läk-
sid metsarajale Ozobottide ja Lego EV3-robotitega. Oma 
kogemust FLL-robootika mängulaua kasutamisest ja-
gas Eesti FLL 2016/2017 robotimängu meister, Tallinna 
Kristiine Gümnaasiumi võistkond Öökullid.

Õpetajatele ja teistele täiskasvanud robotihuvilistele 
oli korraldatud robootikaseminar, kus Heilo Altin (Tar-
tu Ülikooli doktorant, MTÜ Robootika tegevjuht) tegi 
esmalt ettekande „Robootika ainetundides – unelm või 
reaalsus?“. Sellele järgnes paneeldiskussioon „Robooti-

3.7  
 Aprill oli Tallinnas nutikuu 
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Tallinna nutikuu tippsündmus, ülelinna-
line robootikapäev, pakkus huvitavat 
tegevus nii väikestele kui ka suurtele 
robotihuvilistele  
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ka toomine klassitundi – poolt ja vastu“. Räägiti, kuidas 
robotitega tegutsemine muudab huvitavamaks ja eluli-
semaks nii õppimise kui ka õpetamise, kuid oluline on 
esmalt ületada õpetajate hirm uue tehnoloogia ees ja siis 
aidata neil omandada uusi oskusi, samuti tuleb luua vaja-
likud õppematerjalid. 

Avatud oli näituse- ja robootikaala, kus Eesti suuremad 
robootikaseadmete vahendajad tutvustasid uuemaid ro-
boteid. Oma tootevalikut esitlesid Oomipood, Rekato 
ja Robomiku, Büroomaailm tutvustas 3D-printereid ja 
printimist. WTC Tallinna robootikalabor demonstreeris 
Robolandis Tallinna haridusasutustes enamlevinud ro-
bootilisi platvorme ning soovijad said neid kogenud ju-
hendaja käe all ise proovida. Tegutses veel virtuaalreaal-
suse töötuba, kus WTC Tallinna labori abiga sai seigelda 
virtuaalreaalsuses. 

Robootikapäeva korraldas Tallinna Haridusamet koos-
töös 2016. aasta Robotexi turundusjuhi Janika Leoste ja 
Tallinna Südalinna Kooliga. Robootikapäeval osalesid ka 
koolijuhid Hollandist ning Südalinna kooli külalised

Koolide IT-juhid mängisid  
droonidega
Tallinna Nutikuu ajal otsustas Pelgulinna Gümnaasium 
koostöös Droon.ee-ga korraldada koolide IT-juhtidele 
drooniteemalise õppepäeva. 

Õppepäeval (19. aprillil) saadi teada, milliseid droone on 
olemas, mida peaks algaja kasutaja droonidest teadma 
ning milliseid neist sobib kasutada ka koolides. 

Alustamiseks on sobiv Parrot Cargo Travis’e droon, 
mida juhitakse nii mobiiltelefonist kui ka tahvelarvutist 
Tynker’i rakenduse abil. Põnev oli ka konstruktor-droon, 
mida saab kokku panna ja lahti lammutada. Ürituse ajal

Pelgulinna Gümnaasium esitles koostöös Droon.ee-ga 
droone, mis sobivad õppetööks
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sõideti sellega vastu seina ja pandi kümne minutiga uues-
ti kokku. See tekitas erilist elavust viiendate klasside õpi-
lastes, kes tahtsid kohe käe valgeks saada. 

Edasijõudnutele sobib programmeeritav võistlusdroon 
Walkera FPV Rodeo. Tegemist on väiksema ja ohutu 
drooniga, millega õpilased ei saa endale viga teha. Droo-
ni saab juhtida puldi ja Walkera prillide abil. Seda töö-
kindlat drooni saab programmeerida erinevaid radu lä-
bima. 

Suurematest ja professionaalsematest võimalustest näi-
dati Breeze Flying drooni, mis lubab õpilastel oma oskusi 
lihvida ja tagab koolile kindluse, et õpilased ei sõiduta 
kõige kallimat mudelit tükkideks. Seadmel on erinevad 
turvaelemendid, mis ei lase tal vastu seina sõita. Sugugi 
iga suurema drooniga ei tohi Tallinnas lennata, sest siin 
on lennukeelu ala, ning lend tuleb registreerida või eraldi 
luba taotleda. 

Droone saab kasutada kunstiõpetuse, füüsika, informaa-
tika ja matemaatika tundides, aga ka kehalises kasvatu-
ses, kus droonile võiks külge pookida mõttejõu sensorid. 
Praegu on droonid Eesti hariduses pigem haruldased, 
kuid ees ootavad lennukad ja põnevad ajad. 

Huvitavaid ettevõtmisi jagus  
terveks nutikuuks
Digivahendeid kasutatakse aktiivselt juba lasteaeda-
de õppetöös ning robootika algtõed on tuttavad juba 
paljudele mudilastele.

Lasteaedade üritustest paistsid nutikuul eredamalt silma 
näiteks Tallinna Liikuri Lasteaia võistlus „Bee-Bot 

on minu sõber“, kus lahendati ristsõnu ja matemaatilisi 
mõistatusi ning korraldati teatevõistlus Bee-Bot’i mesi-
mummidega. 

Tallinna Kullatera Lasteaed avas mobiilse töötoa, mida 
teised lasteaiad said enda juurde tellida. Töötoas õpeta-
sid Kullatera õpetajad kolleegidele, kuidas lasteaia õp-
petöös robootikavahendeid kasutada, vajalikud vahendid 
olid neil kaasas. Koduste seinte vahel korraldas Kullatera 
lasteaed veel konkursi „Nutikas lasteaed“, kuhu oodati 
võistkondi tosinast lasteaiast.

Tallinna Lasteaia Pallipõnn lapsed ja õpetajad said 20. 
aprilli 2017 nutipäeva raames mängiga ja õppida Bee-
Bot’ide, tahvelarvuti ja nutitelefoniga. Saali põrandale 
kleebitud rohkem kui 400 ruudust koosnevale Bee-Bot’i 
ruudustikule olid paigutatud taaskasutusmaterjalidest 
meisterdatud tähtsamad Tallinna kultuuriobjektid, mis 
seotud laste ja noorte kultuuriaastaga. Ülesanne oli juh-
tida Bee-Bot’id ühe objekti juurest teiseni, lahendades 
vahepeal QR-koodi abil avanenud ülesandeid Kahoot’i 
keskkonnas. Mõnes punktis ootas lapsi lisategevus, näi-
teks „Kalevi staadionil“ programmeerisid lapsed Bee-
Bot’ide rahvatantsu. Reklaamklipiga teavitati lapsevane-
maid nutipäevast, et innustada peresid samu objekte ka 
päriselt külastama. (Riina Laev, Tallinna Lasteaia Palli-
põnn õppealajuhataja)

Tallinna Suur-Pae Lasteaed ja Pärnu Lasteaed Kelluke 
jagasid 24. aprillil 2017 nutikuu raames oma digikoge-
musi. Pärnu õpetajad tutvustasid oma lasteaia IT-aren-
duskava, kus on toodud hetkeseisu analüüs, missioon, 
visioon ning arendustegevus, jagati oma kogemusi puu-
tetahvli ja nutitelefoni kasutamisest õppetöös. Tallinna 

Tallinna Liikuri Lasteaia võistlusel „Bee-Bot on minu sõber“ lahendati ristsõnu ja matemaatilisi mõistatusi ning viidi 
läbi teatevõistlus 
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õpetajad näitasid, kuidas saab kasutada Bee-Bot’i mi-
nirobotit õppetegevuses ja keeleõppes. Oli palju huvita-
vaid näitlikke materjale. Kogemuste jagamine IKT-va-
hendite rakendamisest meeldis ning oli kasulik kõigile 
ka edasise koostöö jaoks. (Liia Tuvik, Tallinna Suur-Pae 
Lasteaia õppealajuhataja) Pilt 37-15 ja -16

Tallinna Padriku Lasteaia Tammetõrude rühmas toi-
mus 10. aprillil laste (5–6-aastased) ja vanemate nuti-
õhtu. Enda loodud õppemängu äppi esitles Elena Cirlan, 
kes on pärit Moldovast, õpib Soomes Oulu Ülikoolis 
haridustehnoloogiat ja oli Eestis välispraktikal. Ta aren-
das Android-seadmel kasutatava mängu „Mörkö“ (koll), 
mille eesmärk on õpetada lastele meelelahutuslikul viisil 
muusikateooria baasteadmisi (rütm, noodipikkus). Tam-
metõrude rühma pere oli selle mängu esmakasutaja ja 
testija. Mäng meeldis väga nii vanematele kui ka lastele. 
(Monika Kerse, Tallinna Padriku Lasteaia direktor)

Koolid näitasid, mida huvitavat nad teevad õpilaste 
ja õpetajate digioskuste parendamiseks ja nutikate 

seadmete integreerimiseks õppetöösse. 

Korraldati erinevaid nuti- ja digiteemalisi üritusi nii oma 
kui ka teiste koolide õpilastele, õpetajatele ja lapsevane-
matele ning võrreldes eelmise aastaga oli neil pakkuda 
mitmeid uusi ideid. 

Tallinna Tehnikagümnaasium tutvustas koolirobootika 
õppekomplektide lahendusi üle nutiseadmete. Meriväl-
ja Kool korraldas liitreaalsuse töötoa, kus meisterda-
ti 3D-prille. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis toimus 

Tallinna Suur-Pae Lasteaed ja Pärnu Lasteaed Kelluke 
jagasid 24. aprillil 2017 nutikuu raames oma digikoge-
musikeelest ja kultuuri jälgedest
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Kadrioru Saksa Gümnaasium korraldats mängu „Nutikalt saksa jälgedes Tallinnas“, kus 120 õpilast üle kogu Eesti 
panid proovile oma teadmised saksa keelest ja kultuuri jälgedest

„Tallinna Nobenäpp 2017“ ehk pimekirja ja kiirkirjuta-
mise võistlus arvutitel ja nutivahenditel. Gustav Adolfi 
Gümnaasium korraldas lisaks juba tuttavale „Lahedale 
digikoolile“ ka nutiürituse lastekodulastele. Tallinna Pae 
Gümnaasiumis sai teoks digikonverents vene õppekee-
lega koolide õpetajatele ning Ehte Humanitaargümnaa-
siumis ja Tallinna Kunstigümnaasiumis veebikonstaabli 
seminar lastevanematele.

Kadrioru Saksa Gümnaasium (KSG) korraldas üri-
tuste sarja „Saksa kevad“ raames mitu nutivahenditega 
orienteerumismängu Tallinna linnaruumis. Naljakuule 
kohaselt oli koolil 6. aprillil kavas võistkondlik nuti-
mäng „Nalja nabani“, kus osales 117 õpilast 16 koolist 
üle kogu Eesti.Kogu mäng käis saksa keeles. Võistlejad 
pidid lahendama nalja-, loogika- ja fotoülesandeid ning 
ise pilte tegema. Mäng oli hariv ja lõbus, mängijad nau-
tisid humoorikaid küsimusi ning ülesandeid. 29. aprillil 
korraldati mäng „Nutikalt saksa jälgedes Tallinnas“, kus 

120 õpilast üle kogu Eesti panid proovile oma teadmi-
sed saksa keelest ja kultuuri jälgedest, samuti füüsilise 
võimekuse. Üritus algas tänapäeva Tallinna eelajaloo 
ülevaatega kooli vilistlaselt Priit Lätt’ilt, kes tegutseb 
Eesti Meremuuseumis arheoloogi ja ajaloolasena. Koo-
lid ja lasteaiad kirjutasid oma üritustest ja projektidest 
jooksvalt Tallinna nutikuu Facebook’i lehel. (Kristel 
Vaiksaar, Kadrioru Saksa Gümnaasium) 

Rainer Rannala, THA üldosakonna juhataja; Birgy Lorenz, Pelgulin-
na Gümnaasiumi IT-arendusjuht; Leini Jürisaar, THA kommunikat-
siooni peaspetsialist
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3.8 Nutikuu andis teatepulga 
 edasi MÕKi kuule

Kui aprillis olid Tallinna haridusasutused haara-
tud ülelinnalise nutikuuga, siis 2. mail sai alguse 
Tallinna haridusasutuste MÕKi kuu. 

Muutunud õpikäsitus, pädevad ja motiveeritud õpetajad 
ja koolijuhid, elukestev õpe ning digipööre elukestvas 
õppes pole Tallinnale vaid „Eesti elukestva õppe stratee-
gia 2020“ märksõnad. „Me viime samm-sammult seda 
strateegiat ellu ka tegelikult,“ ütles abilinnapea Mihhail 
Kõlvart. „Muudatused haridussüsteemis ei sünni üle-
öö. Ühest küljest lõimime vanu traditsioone ja parimaid 
praktikaid nüüdisaegsete õppemeetoditega ning teisest 
küljest loome tingimused uute teadmiste omandamiseks 
eri aine- ja eluvaldkondades integreeritult.“

Eesti õpilased on oma teadmistelt maailma tipus, mida 
tõestavad PISA1 testide tulemused. Traditsioonilises koo-
lis on aga üha enam märgata õpilaste huvipuudust ja tü-
dimust ning PIAAC-i2 uuringu andmetel ei püsi koolist 
saadud teadmised kuigi kaua. On ilmne, et nii õppimi-
ne kui ka õpetamine peavad muutuma elulähedasemaks 
ning kõigile pooltele huvitavamaks.

Tallinna Haridusamet ning Tallinna koolid ja lasteaiad ot-
sivad ja katsetavad uusi meetodeid, mille abil õppimist ja 
õpetamist ümber korraldada. „Muutused võivad toimuda 
nii õppetöö korralduses kui ka juhtimises, võimalik on 
väljuda traditsioonilise õpetamise  raamidest. MÕKi kuu 
aitab haridusasutuste muutumist nähtavaks teha ning jõu-
da erinevaid õppimise ja õpetamise praktikaid proovides 
ja katsetades arusaamisele, kuidas õpikäsitust oma orga-
nisatsioonis mõtestatakse,“ rääkis MÕKi kuu eestvedaja, 
THA juhtivspetsialist Viivi Lokk. „MÕKi kuul õpitakse 
üksteiselt ja kaasatakse kõiki pooli. Õpetajad, õpilased ja 
lastevanemad saavad osaleda nii oma kooli või lasteaia 
üritustel kui külastada ka teiste omi.“ 

Omanäolisusega paistsid MÕKi kuu sündmuste pikas 
loetelus silma näiteks Tallinna Luha Lasteaia „Taimede-
tektiivid“ ja „Tervisepisikut otsimas“, Tallinna Planeedi 
Mudila õuelasteaia „Väikesed matkasellid“, Merivälja 
Kooli „Jalgrattamatk loodusesse – tean, tunnen ja os-
kan“, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi „Teistmoodi koo-
lipäev – unustame koolikella!“, Tallinna 21. Kooli „Raha 
rändab“ ja Ristiku Põhikooli „Õpetaja õpib kolleegilt“. 
Igaühel oli võimalus leida kasulikke mõtteid, mida edas-
pidi oma tegevuses rakendada.   
1 PISA – Programme for International Student As-
sessment; 2 PIAAC – Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies 

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist

3.8.1 MÕKi kuu konkursi 
„Multikas õppivast 
koolist“ tulemused

Teatavasti tähendab muutunud õpikäsitus (MÕK) 
õppimist ja õpetamist teistmoodi kui vaid kooli-
pingis. Kuidas lapsed uutmoodi õppimist näevad, 
selgus Tallinna MÕKi kuu filmikonkursil „Multikas 
õppivast koolist“.

Võitjaiks tunnistati Facebook’is kõige rohkem meeldimi-
si saanud filmid. Auhinnad anti välja lasteaialaste ning 
1., 2. ja 3. kooliastme ning gümnaasiumi kategooriates, 
eriauhinna panid välja õpetajad.

Peaauhinna võitis Kadrioru Saksa Gümnaasium („Õpi-
me lahedalt!“, autorid: Lotte Lukk, Mira Margitta Trink, 
Kaspar Anre Volt, 2.c klass; auhind: nutikas kingitus).

Teised auhinnad said:

 ► Tallinna Asunduse Lasteaed (lasteaiad, „Orelitund 
põngerjatega“, autorid: 6–7aastased lapsed Põngerja-
te rühmast; õpetajad: Merit Klettenberg, Kaili Raud, 
Valeria Vinogradova; montaaž: Lembit Raud; auhind: 
reis Lottemaale);

 ► Tallinna Läänemere Gümnaasium (1. 
kooliaste, „Läänemere lainekesed“, autorid: Alek-
sandra Kosareva, Nadežda Lopatnikova, Afina Tõ-
ruke, Philipp Enger-Tšižikov, Philip Eidel, Elina 
Grabovski, 1., 2. ja 7. klass; auhind: reis Pärnu liik-
luslinnakusse);

 ► Lasnamäe Põhikool (2. kooliaste, „Plikatirtsu une-
nägu“, autorid: Georg Teras, Rita Pokusai, Aljona 
Sajevits, Maksim Braun, Kirill Priimak, 4.b klass; 
auhind: päev Nõmme seikluspargis);

 ► Kalamaja Põhikool (3. kooliaste, „Miks ja kuidas 
on hea õppida?“, autorid: Juhan Jakob Kalberg, Val-
ter Iliste, Marco Neeme, Siim Õunmaa, Eric Soo, 7.b 
klass; auhind: päev Kiviõli Seikluskeskuses);

 ► Tallinna 21. Kool (gümnaasiumid, „Kuidas meie 
õpime?“, autorid: Helena Jürma ja Kristina Jürma, 
10.b klass; auhind: päev surfiparadiisis Hiiumaal).

Õpetajate eriauhinna pälvis Tallinna Meelespea 
Lasteaed („Sipsikud ja BEE BOT mesilased“, Sipsikute 
rühm).  

Auhinnad anti üle 6. juunil Lillepaviljonis 2016/17. õp-
peaasta pidulikul lõpetamisel.

Allikas: Viivi Lokk, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
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3.8.2 Tallinna päeval muu-
tus linn laste ja noor-
te õpikeskkonnaks 

2017. aastal oli 15. mail tähistatava Tallinna päe-
va teemaks „Lapsed ja noored“. Paljud sündmu-
sed muutsid sel päeval linna lastele ja noortele 
avatud õpikeskkonnaks. 

Muuseumid ja teised linnaasutused avasid oma uksed 
ning abilinnapead andsid õpilastele tunde. Peale selle 
sõitis linnas ka eritramm.    

Tallinna päeva „tunniplaanis“ olid järgmised tunnid.

 ► Kehalise kasvatuse tund Lasnamäe spordihallis, osa-
les 110 Lasnamäe koolide õpilast. Õpetaja: abilinna-
pea Mihhail Kõlvart. 

 ► „Linnaruum ja liiklusohutus“ eritrammis marsruudil 
Tondi-Kadriorg-Tondi, osalesid lasteaialapsed ja esi-
meste klasside õpilased. Korraldaja: Tallinna Trans-
pordiamet. 

 ► Tallinna Loomade Varjupaigas tutvuti varjupaiga ja 
selle eesmärkidega, õigusaktidega ning hulkuvate loo-
made probleemiga, osalesid Tallinna Pääsküla Güm-
naasiumi lapsed. Õpetaja: abilinnapea Arvo Sarapuu. 

 ► Ühiskonnaõpetuse e-tund „Kuidas elad, Tallinn?“ 
7.–9. klassidele. Tund on lisamaterjal õpiku „Tallinna 
lugu“ juurde. Tund on järelvaadatav YouTube’is. 
Õpejata: abilinnapea Mihhail Kõlvart.

 ► Tallinna Kiirabi Koolituskeskuses tutvuti arstiabiga 
eelmisel sajandil ja kiirabibrigaadi valmistumisega 
väljasõiduks. Osalesid Tallinna Saksa Gümnaasiumi 
õpilased. Õpetaja: abilinnapea Merike Martinson. 

 ► Liiklusjuhtimise keskuses räägiti liiklusjuhtimisest, 
liikluskorraldaja tööst ja liiklusturvalisuse tagami-
sest. Osalesid Tallinna Ühisgümnaasiumi 9. klassi 
õpilased.

 ► Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tunnis olid tee-
maks avalik kord linnas, MUPO töö ja töövahendid.

 ► Valdeku Põlvkondade Majas ja Mustamäe Tervise-
majas keskenduti linnaehitusele ning ehituse protses-
sile. Õpetaja: abilinnapea Eha Võrk.

 ► Kultuuriamet ootas koolilapsi muuseumitesse. 
Õpilased said tasuta külastada Kiek in de Köki 
suurtükitorni, keskaegset kaupmehemaja, Tallinna 
Vene muuseumi ja Fotomuuseumi. 

Allikas: THA projektimeeskond

Ühiskonnaõpetuse e-tunni „Kuidas elad, Tallinn?“ 
7.–9. klassidele andis abilinnapea Mihhail Kõlvart, 
tund salvestati ja monteeriti Tallinna Televisioonis
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3.8.3 Näiteid MÕK-kuu te-
gevuste kohta kooli-
des ja lasteaedades 

Koolid ja lasteaiad korraldasid MÕKi kuul kokku 
ligi 200 üritust, et jagada muutunud õpikäsituse 
häid kogemusi nii omavahel kui ka avalikkusega.
Oma ettevõtmistest kirjutasid koolid jooksvalt 
Facebook’i lehel „Me õpime kõikjal“. 

Avatud MÕK-päev Pelgulinna 
Gümnaasiumis
11. mail 2017 korraldas Pelgulinna Gümnaasium muu-
tunud õpikäsituse päeva oma kogukonnale ja teistele 
Tallinna koolidele. 

Kahe tunni jooksul said osalejad „innovatsioonisutsa-
kuid“ eri teemadel. Viienda klassi õpilased korraldasid 
õpetaja Petri Asperki juhendamisel töötoa, milles õpiti 
programmeerima Mikrobitte. Mikrobit on miniarvuti, 
mis vilgutab tulesid ja teeb muusikat, ehk käitub vasta-
valt programmeerija käskudele. See vidin sobib nii keha-
lise kasvatuse, füüsika-, matemaatika- kui ka kunstitundi. 
Õpilastele meeldis õpetajatele tutvustada uusi tehnoloo-
giaid, mille nad olid endale ainetundides varem selgeks 
teinud. 

Kunstiõpetaja Jüri Mäemat rääkis oma kogemustest 
robootikaga, BeeBot’ide ja Ozobottidega. 

Keemiaõpetaja Anna Perova abiga mõõtsid osalejad 
keefiri, piima, tee, kohvi ja lõunaks olnud kisselli ph-
taset. Saadi teada, et kohvi neutraliseerib piim ning 
piim ja vesi on peaaegu sama happelisuse tasemega ehk 
neutraalsed. 

Mitmekülgne õpetaja Kristi Saare tutvustas seekord enda 
programmeeritud äppi Exam Madness, mis aitab õppida 
inglise keelt. 

Eesti keele õpetaja Reelika Turi osutas, et numbriline 
hindamine ei ole ainuke õpijälgede kogumise võimalus. 
Kõige lihtsam on iga tunni lõpus või alguses teha eel- ja 
järelhindamine Socrative’i keskkonnas, mis suunab õpi-
lasi oma õpitut ja õppimisse panustatut analüüsima. 

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Veiko Klaan innustas 
osalejaid oma blogiga, milles pakutakse õpilasele võima-
lusi ainealasesse tegevusse panustada või luua personaal-
ne õpikeskkond blogi kujul. 

Oli tore pärastlõuna, õpiti palju uut ja saadi teada, mida 
kolleegid oma ainetundides teevad. 

Birgy Lorenz, Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht 

Arte gümnaasiumis õpetasid 
„munad“ „kanu“
11. mail 2017 asusid Tallinna Arte Gümnaasiumi „mu-
nad“ „kanu“ õpetama. Põledes soovist jagada oma 
teadmisi ja oskusi, ootasid elevil algklassilapsed koo-
lis emasid. 

Lastel oli erinevaid ideid igasugusteks ülesanneteks, nu-
putamisteks ja meisterdamisteks ning nende juhendada 
olid mitmekesised tegevused. 

Ühes klassis valmisid perepildid, papist raame 
kaunistamas litrid ja värviline liiv. Teises kaunistasid 
emad dekupaažitehnikas lillepotte ja täitsid need mulla-
ga, et tagetesed oma ninad mullast välja pistaks ja hak-
kaks õisi kasvatama. Järgmises klassis õpetati vanema-
tele täringutega korrutamist, inimese kehaosi ja paberist 
tulbiketi tegemist. Ilusad värvilised pildi tekkisid emadel 
quilling’u toas. See töö nõuab eriti osavaid näppe ja ema-
del just sellised ongi. 

Pelgulinna Gümnaasium korraldas muutunud õpikä-
sitluse päeva oma kogukonnale ja teistele Tallinna 
koolidele

Tallinna Arte Gümnaasiumis hakkasid „munad“ 
õpetama „kanu“: parasjagu noomivad “emad” oma 
ulakaid “lapsi”
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Keerutati veel kokku õhupallitakse, kogemata mõni jä-
neski, ehitati paberist fotoaparaadi mudeleid vahetuvate 
piltidega, lahendati matemaatika- ja loovusülesandeid, 
kontrolliti silmaringi ja huumorimeelt, õpetati tantsu-
samme. Üks seltskond esitas etüüde teemal „Laps tuleb 
koolist ja ...“, kuid vahetatud rollidega – lapsed said rea-
geerida nagu täiskasvanud ja emad tuletada meelde oma 
kooliaegseid emotsioone ja vabandamiskunsti.

Osavõtjaid oli hulgaliselt ja kes kohale olid tulnud, ei ka-
hetsenud sugugi. 

Ade Soon, Tallinna Arte gümnaasiumi raamatukoguhoidja

Tallinna Mustamäe 
Humanitaargümnaasiumi teadus-
likud töötoad 
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium (TMHG) – 
nagu paljud teisedki – tegeles MÕK-iga juba enne MÕK-
kuu algust – teadus ei kannata oodata!

15. märtsil 2017 külastas kooli „Rändav bioklass“, 
mida korraldavad Tartu Ülikool ja Thermo Fisher 
Scientific Baltics. 

Tegu on Eesti esimese rändava biolaboratooriumiga, mis 
tutvustab õpilastele uusimaid bioteaduste saavutusi.

Õpitoas osalesid 24 bioloogiast huvitatud õpilast 10.–12. 
klassini. Ürituse raames süvendasid õpilased teadmisi 
DNA ehituse ja tähtsuse kohta ning viisid läbi teaduslikke 
eksperimente DNA- ga. Praktiliste tööde käigus õpiti 
kasutama mikropipetti ja mõõtma üliväikeseid lahuse 

koguseid, eraldama lahusest DNA-d, seda PCR-meetodil 
paljundama ning lõpuks elektroforeesi geelilt DNA- d 
analüüsima.

Töötoa lõppedes sai iga õpilane tunnistuse praktikumi 
eduka lõpetamise puhul ning „Rändava bioklassi“ logo-
ga helkuri ja märgi.

Õpilased said teada palju uut ja huvitavat ning tegevus 
meeldis neile väga. Nii mõnigi õpilane sai kinnitust 
mõttele siduda oma edasised õpingud Tartu Ülikooli 
bioloogiavaldkonnaga (loodus- ja täppisteadused, 
meditsiiniteadused). 

27. aprillil 2017 korraldas kool MÕK-kuu raames 
traditsioonilise kevadise projekti „Mänguline tea-
dus“.

Õpilased on loomult erinevad – ühed süvenevad loodus-
teaduste uurimisse, teised pühenduvad keelte õppimise-
le, kolmandaid huvitab kunst. Projekti töötubades said 
õpilased uurida erinevaid teaduslikke nähtusi ja seadusi 
praktiliste ja loominguliste õppuste kaudu ning vaadelda 
neid eri tegevusvaldkondade (füüsika, bioloogia, kee-
mia, matemaatika, kunst) kontekstis, mis aitab süvenda-
da huvi ka teadusliku uurimise vastu. 

Töötubade teemad olid näiteks: lihtsaimad atraktsioonid 
ja Rube Goldbergi masin, sildade mudelite ehitamine 

makaronidest, fotogramm – fotode tegemi-
ne ilma fotoaparaati 

“Rändavas bioklassis” süvendasid Tallinna Musta-
mäe Humanitaargümnaasiumi õpilased oma teadmisi 
DNA ehituse ja tähtsuse kohta ning viisid läbi teadus-
likke eksperimente DNA-ga
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kasutamata, kunstiline matemaatika, 
päikesepaneeli konstrueerimine, sü-
dame ehitus. Kõik töötoad tegutse-
sid „avatud“ ruumis, „lahtiste uste“ 
põhimõttel. Iga osaleja võis vaadata, 
mille kallal töötavad teised. 

Üritusel osalesid Tallinna 
Tehnikagümnaasiumi, Tallinna 
Pelgulinna Gümnaasiumi, Tallinna 
Tõnismäe Reaalkooli, Tallinna 
Mustamäe Reaalgümnaasiumi, 
Tallinna 21. Kooli, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, 
Lasnamäe Vene Gümnaasiumi, Tallinna 53. Keskkoo-
li, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi 8.–11. 
klasside õpilased. 

Projekti toetasid Tallinna Haridusamet ja Tallinna Mus-
tamäe Humanitaargümnaasium. 

4. mail 2017 korraldas Mustamäe humanitaargüm-
naasium 9. klassile õpilasprojekti teemal „Silm“, kus 

lõimusid füüsika, bioloogia ja kunstiõpetus. 

Õpilased läbisid neljaliikmelistes rühmades kolm erinevat 
teadusplokki. Bioloogias teemal „Kas punane värv 
on olemas?“ uuriti nägemise negatiivset järelkujutist, 
selle tekkemehhanismi värviteooriale toetudes, 
saadi teada, miks on kirurgide riided sinakasrohekat 
värvi. Füüsikaplokis teemal „Inimsilma võimalused“ 
konstrueeriti silma mudel, testiti kujutise teket erinevate 

TMHG korraldatud projekti “Män-
guline teadus” töötubades said 
mitme kooli õpilased üheskoos 
uurida erinevaid teaduslikke 
nähtusi
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läätsedega ning uuriti, kuidas parandada nägemisteravust 
lühi- ja kaugnägevuse korral. Kunstiteemal „Kuidas õi-
gesti joonistada silma“ õpiti joonistama silma anatoomi-
lisest ehitusest lähtudes.

Praktilisi tegevusi toetasid IKT-vahendid. Projekt lõppes 
kokkuvõtete tegemise ning tagasisidestamisega Trici-
der’i keskkonnas. 

Anita Pikkov, TMHG huvijuht, Aleksandra Dubjagina, TMHG õpeta-
ja; Merle Pähn, TMHG õpetaja

Tallinna 21. Kooli vanalinnamäng 
„Keskaegne linn“
Tallinna 21. Kooli gümnaasiumiõpilased orienteerusid 
31. mail Tallinna vanalinnas nutikeskkonna Loquiz abil.

Õpilased liikusid väikeste rühmadena vanalinnas, 
navigeerides vastavalt Loquiz’i juhistele, ja vastasid 
ajalooteemalistele kontrollküsimustele. Küsimused olid 
ingliskeelsed. Õpetaja nägi reaalajas infot trajektoori lä-
bimise, rühmade liikumise ning vastuste õigsuse kohta.

Eesmärgiks oli kinnistada ajaloos, kirjanduses ja Tallinna 
arhitektuuris ning giidiõpetuses omandatud teadmisi ehe-
das keskaegses õhustikus tänapäevaseid infotehnoloogi-
lisi navigeerimisvahendeid kasutades.

Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht

Mustamäe humanitaargümnaa-
siumi orienteerumismäng vana-
linnas 
Tallinna päeval, 15. mail 2017 korraldas Tallinna Mus-
tamäe Humanitaargümnaasium orienteerumismängu 
„Tallinna vanalinna avastamas“.

Tegemist oli orienteerumismängul põhineva ekskursioo-
niga, mille käigus õpiti tundma pika ajaloo ja põnevate 
lugudega kohti Tallinna vanalinnas, õpiti looma seoseid, 
mõistma ja väärtustama ajaloolist keskkonda ning kul-
tuurimälestiste säilitamise vajalikkust.  

Tarvilik oli nutiseade äpi Actionbound kasutamiseks. 
Kokku oli mängus 17 kontrollpunkti, mille juures ava-
nesid valikvastustega küsimused. Iga võistkond liikus 
mööda erinevat trajektoori, kuid kontrollpunktid ja küsi-
mused olid samad. Orienteerumismängu lõplik järjestus 
selgus punktisumma alusel.

Osalesid 11. klasside kolmeliikmelised võistkonnad Pel-
gulinna Gümnaasiumist, Tallinna 53. Keskkoolist, Haa-
bersti Vene Gümnaasiumist, Tallinna Mustamäe Huma-
nitaargümnaasiumist, Vanalinna Hariduskolleegiumist, 
Tallinna Tehnikagümnaasiumist, Tallinna Läänemere 
Gümnaasiumist, Tallinna Humanitaargümnaasiumist, 
Tallinna Pae Gümnaasiumist ja Tallinna Saksa Gümnaa-
siumist. 

Allikas: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 

Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilased juhendasid Tallinna Vesiroosi Lasteaia mudilasi arendavate  
mängude mängimisel 
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Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja 
Vesiroosi lasteaia MÕKi koostöö
3. mail 2017 haarasid Tallinna Saksa Gümnaasiumi 
(TSG) õpilased kaasa tahvelarvutid ja suundusid Tal-
linna Vesiroosi Lasteaeda. 

6.c klassi õpilased koos õpetaja Külli Arandi ja Riina 
Leppmaaga soovisid pakkuda lasteaialastele põnevat 
ning arendavat tegevust matemaatikas. 

Õpilased juhendasid 6–7aastaste rühma lapsi indivi-
duaal- ja paaristegevustes. Lastele meeldis väga lahen-
dada ülesandeid tahvelarvuteis. Noored õpetajad jagasid 
positiivseid ning toetavaid sõnu ja soovisid peagi oma 
väiksemaid sõpru õpetama minna. 

Külli Arand, Tallinna Saksa Gümnaasiumi algõpetuse õppetooli juhataja 

Pae gümnaasiumi ja Suur-Pae 
lasteaia ühine orienteerumispäev
19. mail 2017 toimus MÕK-kuu raames Tallinna Pae 
gümnaasiumi staadionil sportlik orienteerumispäev. 

Koos Pae gümnaasiumi 7.c klassiga osalesid üritusel Tal-
linna Suur-Pae Lasteaia 9. rühma Vikerkaar lapsed. 

Õpilased olid koos kehalise kasvatuse õpetaja Oksana 
Falsunoviga ette valmistanud erinevaid mõtlemis- ja tea-
tejooksuülesandeid. Spordipäev algas ühisvõimlemisega. 
Seejärel otsisid viieliikmelised võistkonnad staadionilt 
lahti lõigatud piltide tükke. Kui pilt koos, arvasid lap-
sed ära, mis muinasjutu tegelane sellele on joonistatud. 
Teatevõistluses tehti harjutusi pallide, rõngaste ja paljude 
teiste vahenditega. 

Lastele meeldis tegutseda koos kaaslastega ning endast 
vanemate õpilastega. Ühistegevus arendas analüüsi-, ot-
sustus-, algatus- ja koostööoskust. 
Liia Tuvik, Tallinna Suur-Pae Lasteaia õppealajuhataja

Pae gümnaasiumi ja Suur-Pae lasteaia spor-
dipäev algas ühisvõimlemisega, seejärel tuli 
lastel täita mitmesuguseid ülesandeid 
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Esimene klass tutvustas kooliee-
likutele BeeBot’e
Tallinna 21. Kooli 1.a klass kutsus MÕK-kuu raames 
kooliga tutvuma Tallinna Mürakaru Lasteaia koolieel-
sed rühmad. 

Lapsed tutvusid kooliga ja said osa Bee-Bot’i ning arvu-
titunnist. Esimeste klasside õpilased õpetasid lasteaialap-
si mängulise tegevuse kaudu Bee-Bot’ide ja arvuti abil 
loogiliselt mõtlema, planeerima, nuputama. 

Koolilapsed ja -eelikud tegutsesid segarühmades, ju-
hendajateks olid samuti õpilased. Oluline oli koostöö, 
sõbralikkus ja soov õppida teisi juhendama. Eesmärgiks 
oli lapsi innustada, äratada neis huvi nutivahendite vas-
tu, arendada loogilist mõtlemist, õpetada koostööd ning 
tutvustada koolielu. Ürituse lõpetas 1.a klassi kontsert 
lasteaialastele.

Allikas: Tallinna 21. Kool

Tallinna Lastesõimes Mõmmik 
loodi õue muusikasein 
Muusikaseina idee kasvas välja soovist ühendada 
õuesõpe, taaskasutus ja muusika, mis omakorda juha-
tas aasta üldeesmärgi juurde: kõik võib olla muusika. 

Esimesed pillid meisterdati isadepäeval koos isadega. 
Valmisid trummid, väikekannel, flööt jm. Aasta eesmär-
gi raames suunati lapsi märkama erinevaid helisid ning 
avastama võimalusi muusika tegemiseks käepäraste va-
henditega. Õppetegevustes tegid lapsed viltimistehnikas 
kõristeid, veepudelitest marakaid. 

Kogu aasta vältel tehtud töö päädis emadepäeval muu-
sikaseina avamisega ja näitusega „Isemoodi pill“. Näi-
tusel võis näha erinevaid muusikariistu, nagu jauramid, 
trompet jpm.  Muusikaseinal sai muusikat teha erinevate 
esemetega, nagu potid, kaaned, puulusikad. Uudistamist 
jätkus selleks õhtuks ja järgnevateks päevadeks kuhjaga. 

Üritus pani kena punkti MÕK-kuule ja võimaldab järg-
nevatel aastatel pilliseina täiendada. 

Kati Tiitsmaa ja Tairi Kasemaa, Tallinna Lastesõime Mõmmik õpetajad

Tallinna Lastesõimes Mõmmik loodi õue muusikasein, 
kus uudistamist jätkus kuhjaga
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3.9 Me õpime kõigest. Näiteid hu- 
 vitavalt õppimisest kogu aas- 

  ta jooksul  

 
3.9.1 Tallinna 21. Kooli 

„kolmandikel“ on 
oma orkester

Tallinna 21. Kooli 3.a muusikaklassis õpivad tore-
dad ja musikaalsed õpilased, kes andsid küllalt 
„materjali“ oma orkestri loomiseks. 

Juba esimeses klassis, mil osaleti Särevi muuseumi teat-
ritunnis, säras muusikalise kujundajana Kasper Joel Nõ-
gene. Pärast seda tegi klassijuhataja ettepaneku luua oma 
klassi orkester, sest laul ja klaverimäng kõlas klassis pea 
igal vahetunnil – Kasper Joel mängis klaverit ja teised 
laulsid. 

Klassijuhataja Renna Marjundi: 

Teises klassis tuligi Kasper Joel minu juurde otsusega teha 
meie klassi orkester. Tal oli isegi ringipäevik olemas. Ta jagas 
lastele infolehed ja kõik, kes orkestri tegemistes kaasa taht-
sid lüüa, pidid nime ja pillirühma kirja panema. 

Varsti tuligi dirigent Kasper Joel kooli suurte kastidega, 
milles olid noodipuldid ja kaustad kõikidele orkestrantidele. 
Seaded erinevatele pillirühmadele – tšellod, plokkflöödid, ki-
tarrid, viiulid, flöödid, löökpillid ja klaver – aitas teha Kasper 
Joeli vanaisa Endel Nõgene. Tema abi meie orkestri tegemis-
tes on hindamatu. 

Klassijuhatajatundide ajal hakkasime pillimängu ja laulusõ-
nu harjutama, Kasper Joeli vanaisa käis meid n-ö „üle kuu-
lamas“ ning eelmise aasta kevadel esinesimegi oma klassi 
kevadkontserdil Rene Eespere ja Leelo Tungla looga „Seits-
me maa ja mere taga“.  Sellel esinemisel said lapsed tuule 
tiibadesse, sest ovatsioonid pärast esinemist ei tahtnud 
lõppeda. Tänutäheks kinkis meie klassi maestro Kasper Joel 
kõikidele tänukaardi, orkestri logoga pastaka ja suure tordi, 
mille koos emade-isadega ära sõime. 

Kasper Joel Nõgene pälvis dirigendina ja ettevõtlikult 
aktiivse õpilasena Tallinna linna „Noor kultuuritegija 
2016“ tiitli.

3. klassi kevadel esineti esimeste klasside aktusel ja or-
kestriproovid jätkusid. Eesmärgiks oli esineda kooli jõu-
lukontserdil Jaani kirikus. Orkestri suur abiline Endel Nõ-
gene saatis taas pillirühmade seadeid ja orkestriproovid 
jätkusid ning nõuandeid jagas ka muusikaõpetaja Kristjan 
Õmblus. Klassikontsert toimus Estonia talveaias koos 
Estonia orkestrantidega, kus mängiti „Tiliseb, tiliseb, 
aisakell“ ja esineti emadele, isadele, vanaemadele, vana-
isadele. Orkestri dirigent ei unustanud pärast õnnestunud 
esinemist kooli jõulukontserdil Jaani kirikus orkestrit pre-
meerida, ta viis orkestri teatrisse ekskursioonile ja kõik 
õpilased said priipääsme Eesti Laulu kontserdile. 

2017. aasta klassi kevadkontserdiks ja kooli 57. kont-
serdiks Estonia kontserdisaalis hakati valmistuma veeb-
ruarikuus, et uus muusikateos „Koolitöö lõppeb“ hästi 
selgeks harjutada. Abiks olid muusikaõpetajad Lydia Ra-

Tallinna 21. Kooli “kolmandike” oma orkester on pälvinud kuulajate tunnustuse ning on esinenud isegi ETV saates 
“Hommik Anuga” 
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hula ja Kristjan Õmblus. 

Üllatus oli suur, kui Anu Välba kutsus orkestri oma 
saatesse „Hommik Anuga“, kus esinemise kõrval toimus 
ka intervjuu ülinoore ja andeka dirigendiga. Peale saates 
esinemist on orkestrile tehtud palju esinemispakkumisi, 
näiteks „Iga pill on tähtis“ Jaan Poska lasteaias, vastuvõ-
tul Jaan Poska majas, Neeme Järvi juubelikontserdil ja 
veel mitmel üritusel.

Koolipere ja lapsevanemad on orkestri tegemistele ning 
dirigendile avaldanud väga suurt tunnustust, õpilased-
ki on orkestriproove tehes rõõmsalt elevil ja ootavad 
uusi väljakutseid. Ühine harjutamine ja esinemised on 
liitnud klassi sõbralikuks, ettevõtlikuks ja aktiivseks 
kollektiiviks. 

Renna Marjundi, Tallinna 21. Kooli 3.a klassijuhataja, orkestri kaa-
sasutaja ja toetaja.

3.9.2 Tallinna Kullerkupu 
Lasteaia multifil-
miprojekt 

2016. aasta sügisel algas Tallinna Kullerkupu 
Lasteaias multifilmiprojekt „Kõik, mis liigub meie 
silmis, elab elu multifilmis“, mille käigus valmis 
neli multifilmi. 

Muusikaõpetaja Sirje Luke oli hiljuti osalenud HITSA 
animafilmide koolitusel ning tal oli soov oma teadmisi 
ka praktikas rakendada. Iga lasteaiarühm pidi erinevaid 
vahendeid kasutades tegema filmi ühest aastaajast. 

Kõige nooremad tegid filmi sügisest „Tuul ja leheke“. 
Lapsed meisterdasid filmis kasutatavad vahendid ise, fil-
mimuusika oli õpetaja enda loodud. 

4–5aastaste rühmas valmis talveteemaline film „ Lume-
loomade kuningriik“. Kasutatavaks vahendiks oli plasti-
liin, heliks küpsetuspaberi krõbin. 

Koolieelikute rühmas tehti kevadeteemaline film „Kevad 
on käes“. Filmipildiks on geomeetrilised kujundid, mis 
on liikuma pandud ning muusika filmile on jällegi õpeta-
ja enda varamust. 

5–6aastaste rühma suveteemaline film kandis nime „Ti-
bupoja esimene suvepäev“. Hääle andsid seekord lapsed 
ise ning tegelasteks olid liikuma pandud mänguasjad. 

Selleks et kõik rühmad saaksid üksteise tegemisest osa, 
toimus 30. mail 2017 lasteaias multifilmihommik „Kõik, 
mis liigub meie silmis, elab elu multifilmis“. Kuna filmid 
olid väga erinevad, tekkis lastel nende kohta hulgaliselt 
küsimusi. Paljusid tabas äratundmine ning meenusid 
tegemised filmi valmimise ajast. Kindlasti jätkatakse 
ettevõtmisega ka järgmisel õppeaastal.

Kõik filmid on leitavad YouTube’is.

3.9.3 Tallinna Tuule 
Lasteaed sõbrustab 
loodusega

Tallinna Tuule Lasteaial on hea suhe loodusega. 
Lasteaed on rahvusvahelise programmi „Roheli-
ne Kool“ liige, seal  kasvatatakse ise taimi, toi-
detakse talvel linde ja käiakse matkamas – kõik 
selleks, et lapsed näeksid end osana loodusest ja 
oskaksid seda hoida.

Tuule lasteaed rohelise kooli 
programmis
Rohelise kooli programm on ülemaailmne, selles osa-
leb 49 000 kooli 64 riigist. Programmi juhib valitsusvä-
line heategevusele orienteeritud mittetulundusühing 
Foundation for Environmental Education (FEE), mille 
eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jät-
kusuutlikku arengut. Eestis veab programmi Eesti Loo-
duskaitse Selts.

Programmi põhiteemad on: elurikkus ja loodus, klii-
mamuutused, energia, globaalne kodakondsus, tervis ja 
heaolu, meri ja rannik, prügi, kooliõu, transport, jäätmed, 
vesi.

Tuule lasteaed valis 2017. aasta teemadeks elurikkuse, 
kliimamuutused ja globaalse kodakondsuse. Elurikkust 
jälgivad lapsed lasteaia õuel ja püüavad seda suurendada. 
Kliimamuutusi jälgivad nad toidu tarbimise, transpordi  
ja ilmastiku järgi. Globaalne kodakondsus saab selgeks 

Multikahommikul said Tallinna Kullerkupu Lasteaia mudi-
lased vaadata üksteise tehtud multifilme

Karin Pero, Tallinna Kullerkupu Lasteaia õppealajuhataja
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teiste rahvaste loodust, keeli, muusikat, lastekirjandust, 
kunsti uurides.

Tuule lasteaia „Rohelise Kooli“ ajaveeb: 

 
http://rohelinetuule.blogspot.com.ee 

Sõprusterad lasteaia  
aknalaudadel 
Juba mitmeid aastaid on Räpina Aianduskool kutsu-
nud lapsi kasvatama taimi. On olnud tomati, piparmün-
di, suhkrulehe, maasikate kasvatamist. 2017. aastal 
kutsuti lapsi kasvatama hernest ja nimetas need sõp-
rusteradeks. 

Tuule lasteaiast võtsid osa kõik aiarühmad. Lastele jagati 
kahe sordi (Valma ja Erme) seemneid. Lastel tuli jälgida, 
kuidas erinevat sorti herned idanevad, kuidas tärkavad, 
kasvavad ning mõõta taimede kasvu. Vanemate rühmade 
lapsed koostasid igaüks oma herneraamatu, kuhu pandi 
kirja kõik vaatlusandmed. Emadepäevaks olidki esime-
sed kaunad valmis. 

Hernekasvatamise ajaveeb: 

 
http://rohelinetuule.blogspot.com.ee/search/label/

S%C3%B5prustera 

Lasteaed meelitab linde oma 
õuele 
Rohelise kooli programmi liikmena hoolitseb lasteaed 
looduse mitmekesisuse eest. 

Ümber lasteaia on palju kõrgekasvulisi puid: kased, 
vahtrad, pärnad, pihlakad. Tore, kui nede okste vahel 
pesitseksid linnud. Märtsikuus tegi lasteaia meistrimees 
igale rühmale ühe kuldnoka pesakasti. Lapsed kaunistasid 
pesakastid ära ja õpetajad aitasid need puudele kinnitada. 

Aprillikuus saabusid linnud ja võtsidki pesakastid omaks. 
Maikuus olid esimesed pesakonnad koorunud. Lastel on 
tore vaadata lindude toimetamist õuel.

Tuule lapsed Viru rabas
2. veebruaril tähistati Eestimaa Loodusefondi (ELF) 
eestvedamisel märgalade päeva. Nii kutsus ELF inime-
si soodese ja rabadesse, et osutada tähelepanu loodu-
se mitmekesisusele, puhtale veele ja keskkonnaprob-
leemidele.

Tuule lasteaia lapsed tegelesid soode ja rabade teema-
ga terve nädala. Lapsed koos õpetajatega uurisid rabade 
loodust raamatutest ja filmidest, lugesid Aino Perviku 
raamatut „Sookoll ja sisalik“ ning Edgar Valteri „Poku-
raamatut“. 

31. jaanuaril sõitis lasteaiapere aga Viru rappa, et oma silmaga 
õpitut näha. Rabaretkest valmis veebiraamat. 

 
http://en.calameo.com/read/0020972088d4633f3f773 

Tuule lasteaia õpetajad õppisid 
Waldorf-nukku õmblema 
Tuule lasteaia õpetajad õpivad ka ise kogu aeg ning 
keskkonnasõbraliku käitumisega ollakse eeskujuks 
lastele. 

Nii otsustasid Tuule lasteaia pedagoogid vaatamata 
tänapäevasele mänguasjade küllusele õppida ise Wal-
dorf-nukku õmblema. Õpetajaks valiti kolleeg Diana 
Kuulma, kes on nukuspetsialist. 

Waldorf-nuku õmblemine on keeruline töö: kõik õmblu-
sed tuleb teha käsitsi, et niit ei katkeks; heidega täitmisel 
on kindlad nipid, et nukk korralikult vormi hoiaks; juuk-
sed tuleb pähe tikkida ja lõpuks ka riided selga õmmelda. 

Õpetajad oli visad ja peale kahekuulist näputööd said 
nukud valmis ning neil kõigil oli oma nägu ja hing. 
Selliseid nukke poest osta ei ole võimalik. 

Allikas: Tallinna Tuule Lasteaed

Tallinna Tuule Lasteaia õpetajad õppisid ise  
Waldorf-nukku õmblema 

http://rohelinetuule.blogspot.com.ee
http://rohelinetuule.blogspot.com.ee/search/label/S%C3%B5prustera
http://rohelinetuule.blogspot.com.ee/search/label/S%C3%B5prustera
http://en.calameo.com/read/0020972088d4633f3f773
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3.9.4 Animatsiooni  
õpituba Tallinna 
Liikuri Lasteaias 

22. oktoobril 2016 korraldas Tallinna Liikuri Las-
teaed üle-euroopalise programmeerimisnädala 
Code Week (15.–23. oktoober) raames 5–7-aastas-
tele lastele animatsiooni õpitoa „Vajuta PLAY“.  

Eestis koordineerib Code Week’i tegevusi Hariduse In-
fotehnoloogia Sihtasutus (HITSA), kes pakkus kõigile, 
kel soov ja huvi, võimalust edendada tehnoloogiahari-
dust ja korraldada programmeerimisteemalisi üritusi. 
Liikuri lasteaia õpitoast võttis osa 22 lasteaia- ja koolilast 
Tallinna eri haridusasutustest*. 

Kahe tunniga said lapsed valmistada kaks multifilmi ja 
kogeda tööprotsessist tulenevat koostegemis- ja loomis-
rõõmu. Juhendajateks olid Liikuri Lasteaia õpetajad, kel-
le koostööprojekt lastega – multifilm „Laulupidu kutsub 
sõbrad kokku“ – tõi HITSA õpilaskonkursil „Maailma-
riik Eesti“ kevadel lasteaiale teise koha animatsiooni ka-
tegoorias.  

„HITSA avas meile uksed põnevale digitaalmaailmale,“ 
rääkis Liikuri Lasteaia direktor Tatjana Waldek. „HITSA 
abil oleme soetanud endale Lego WeDo komplektid ja 
põrandarobotid ning läbinud programmeerimis-, roboo-
tika- ja arvutikoolitusi. eTwinningu veebipõhised koos-
tööprojektid seovad meid teiste riikide koolidega, pered 
osalevad hasardiga Robotexi võitlusel. Code Weeki üri-
tuse korraldamine oli meie jaoks hea võimalus end proo-
vile panna ja panustada rahvusvahelisse algatusse.“ 

Õpitoas „Vajuta PLAY“ valmistatud multifilmid avaldati YouTube’is.
Multikas „Laulupidu kutsub sõbrad kokku“: 

https://www.youtube.com/watch?v=W2FyaCRgWw0 

* Tallinna Liikuri Lasteaed, Suur-Pae Lasteaed, Tallinna 
Arbu Lasteaed, Jaan Poska Lasteaed, Tallinna Kesklin-
na Vene Gümnaasium, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, 
Tallinna Juudi Kool, Lasnamäe Gümnaasium, Tallinna 
Tõnismäe Reaalkool.

Jelena Lofitskaja, Tallinna Liikuri Lasteaia õppealajuhataja  

3.9.5 Tallinna Kadaka 
Lasteaias sai MÕKist 
KÕK – Kadakas Õpib 
Kõikjal

Hea hoo sisse saanud MÕKist kasvas Tallinna Ka-
daka Lasteaias välja sõsaralgatus KÕK – Kadakas 
Õpib Kõikjal.

KÕK: Eesti toidu kuu 
Tallinna Kadaka Lasteaed lõi juba neljandat talve 
oma kauaaegse koostööpartneri, Kaitseliidu Tallin-
na maleva Nõmme malevkonna abiga välitelkidesse 
alternatiivse õpikeskkonna.

Veebruarikuised telgitegevused keskendusid üleriigilise-
le eesti toidu kuule. Üks asi on süüa valmistoitu, hoopis 
teine aga toitu ise valmistada. Lapsed võtavad elamusrik-
kas keskkonnas märkamatult omaks kasulikke toitumis-
harjumusi ja on valmis proovima sedagi, mille peale on 
teinekord nina krimpsutanud. 

Ühe terviktegevusega on võimalik haarata kogu õppeka-
va nii ainevaldkonniti kui ka üldoskustena: kaalumine, 
mõõtmine, töökasvatus, meeskonnatöö, protsessi loogika 
ja selle kirjeldamine jpm. Käed-külge-tegevustega saab 
ennetada laste sooritushirmu. Mängulisus  struktureeri-
tud tegevuse juures loob suurepärase õpitulemuse üks-
kõik millist vanust silmas pidades.

Lapsed kogesid kõiki etappe alates ahju kütmisest ja me-
nüü planeerimisest poes käimise, toidu (ette)valmistami-
se, koristamise ja nõudepesuni välja. Oluliseks peeti, et 
tooraine oleks suuremal määral Eesti päritolu. 

Toidu valmistamiseks oli rühmadel kasutada õuegrill 
ja telgis telgiahi. Loomulikult pöörati tähelepanu tuleo-
hutus- ja elementaarsetele hügieeninõuetele. Selle eest, 
et pliit oleks õigeks ajaks piisavalt tuline, hoolitses onu 

Kaader Tallinna Liikuri Lasteaia multifilmist

https://www.youtube.com/watch?v=W2FyaCRgWw0
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Ants, kes vestis laste tegemiste juurde oma muhedaid 
lapsepõlvejutte. Valmisid kama ja grill-leib enda kokku 
klopitud võiga, pannkoogid maasikamoosiga, juurvilja 
grillvardad ning kõikvõimalikud toorsalatid. Mekiti õu-
nakompotti grillitud sepikukuubikutega.  Keedeti putru 
ja kibuvitsateed. Vabariigi aastapäeva puhuks valmistati 
küpsisetorti ja „maltsateed“. Omaette vaatamisväärsus 
oli kilude puhastamise protseduur – mis kõik ühe kilu 
seest välja ei tule! Lõpuks jõudis siiski midagi ka leivale. 

Telgis sai kasutada ka lihtsaid külmtehnoloogilisi võtteid. 
Näiteks jäätise valmistamiseks segati kokku vahukoor, 
marjad ja mahl. Külmkapiefekti jaoks kuhjati jäätisenõu 
peale müriaad jääkuubikuid ning kaeti need omakorda 
käterätiga. Poole tunni pärast said lapsed maitsta oma 
kätetöö vilju. 

Rühma jaoks on ühine söögitegu omaette projekt. Iga 
toiduprojekti saatis oma „lugu“. Seoseid loodi talueluga, 
muinasjuttudega, sõdurilugudega.

Eve Sepper, Tallinna Kadaka Lasteaia liikumisõpetaja

KÕK: öömatkad
Loodusega koos tegutsemine on Tallinna Kadaka Las-
teaia lastele igapäevarutiin. 

Suusatamine kohalikel mäenõlvadel, matkad eri aastaae-
gadel metsas ja mere ääres on juba tavalised. Uute ideede 
ja väljundite otsinguil sündis idee minna öömatkadele. 

2016/17. aasta öömatkadel osalesid 5–7-aastased lapsed. 
Matkad toimusid liikumisõpetaja Eve Sepperi eestveda-
misel. Lasteaiast väljuti tellitud bussiga õhtul kell viis ja 
naasti kahe ja poole tunni pärast. Muraste Looduskooli 
valgustamata ja mitmekesiste looduslike kooslustega õp-
perajad on öömatkadeks suurepärased. Talvine ilm pakub 
iga matka eel õpetajatele väljakutseid, et koostada just 
sellele õhtule sobivaim retk. Matkadel käsitletakse tee-
masid nagu looduses valitsevate seoste tundmaõppimine, 
loomade öised eluviisid, pimeda metsa tarkused. Oluli-
sim rõhuasetus on laste sotsiaalsete oskuste arendamisel: 
meeskonnatööl, kaaslase toetamisel ja algatusvõimel, 
ise hakkama saamisel. Pimedas metsas kehtib põhimõte: 
„Kõik ühe, üks kõigi eest!“

Tallinna Kadaka Lasteaia lapsed Murastes öömatkal
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Ürgse metsainimese tunde tekitab matka lõpetamine loo-
duskooli püstkojas. Kaasa on võetud soe jook ning iga 
laps peab enda toidu ise grillima – vardasse läheb leib ja 
vorstijupp. 

Sellised teistmoodi seiklused sünnivad tänu pühendunud 
õpetajatele ja lastevanemate toetusele. 

Tallinna Kadaka Lasteaed

KÕK: muuseumiõpe 
Merekultuuriaasta raames oli Tallinna Kadaka Laste-
aias muuseumiõppe teravik suunatud rannarahva ja 
merendusega seonduvale, on ju eestlane põline ran-
narahvas.  

Loodusõppele toetuv muuseumiõpe on Kadaka lasteaia 
õppekava läbiv põhisuund. Tegevused muuseumis anna-
vad lastele enam arusaamist protsessidest, mida ainult 
teooria põhjal on keeruline mõista. Tallinna muuseumid 

pakuvad eelkooliealistele lastele rohkelt programme, 
mida on lihtne ühildada lasteaia õppekavaga. Õppetege-
vusi rikastatakse ka Kultuuriministeeriumi esitatud aas-
tateemadega, seekord siis merekultuuriga. 

Enim toetasid lasteaia tegevuskava järgmised ettevõtmi-
sed. 

Meremuuseumi Paksus Margareetas tutvustati, millised 
laevad on Eesti vetel sõitnud (purjelaev, aurulaev jne), 
milliseid ameteid peetakse merel (tuukritest kapteniteni).

Eesti Veeteede Ameti jäälõhkujal Tarmo saadi teada, et 
ka laevadel on erinevad ametid (jäälõhkujad, puksiirid, 
sõjalaevad jne). Mõeldi, mis paneb laeva liikuma ja kui-
das käib jäälõhkumine, milleks kasutatakse radarit ja logi.
Eesti Ajaloomuuseumis räägiti sellest, milline roll oli sa-

damalinnas Tallinnas Hansa Liidu kaupmeestel, millal 
ja milliste laevadega sõideti. Samuti käsitleti keskaegsel 
Läänemerel seilanud piraatide tegevust.

Muuseumiharidus seoti ühtseks tervikuks arvukate loo-
dusmatkadega Harjumaa rannikualadele: Klooga rand, 
Lohusalu, Muraste, Viimsi, Keila-Joa, Vääna-Jõesuu, 
Aegna saar, Rannamõisa, Kakumäe. Looduses loodi seo-
seid muuseumist saadud teadmistega. Matkadel osalesid 
3–7aastased lapsed. 

Lapsevanemad olid kaasatud fotokonkursiga „Laps ja 
meri“, mille korraldamist rahastas Kultuuriministeeriu-
mi algatatud merekultuuriaasta ideekonkurss. Konkursi-
le laekus 129 võistlustööd, millest 30 rahva lemmikut on 
vaatamiseks SA Innove Rajaleidja Põhja-Eesti keskuses. 
Merekultuuriaasta tegevustest tegi kokkuvõtliku lühifil-
mi lasteaia noor õpetaja Maarja Liiv. 

Tallinna Kadaka Lasteaed

3.9.6 Lasteaed Pääsupesa: 
meie õpime igal pool

Lasteaed Pääsupesa on muutunud õpikäsituse 
põhimõtted omaks võtnud ja rakendab neid oma 
igapäevases tegevuses.  

Nagu lapsed õpivad rühmatoast väljaspool, tahavad ka 
õpetajad oma harjumuspärasele keskkonnale vaheldust. 
Innukate õppijatena ja sooviga saada uusi kogemusi selle 
kohta, kuidas õpikeskkond võib lapse arengut veelgi roh-
kem toetada, kirjutati projekt „Õpime igal pool“. Pro-
jektile saadi Sihtasutuselt Innove toetust „Alushariduse 

Muuseumiharidus seoti ühtseks tervikuks arvukate 
loodusmatkadega Harjumaa rannikualadele 

Jäämurdjal Tarmo said Kadaka lasteaia lapsed teada, 
ka laevadel on erinevad ametid 
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parimate praktikate jagamise õpiüritus“ raames. Projekti 
kaasati Lasteaed Pääsupesa, Lasteaed Naeratus, Pelgu-
ranna Lasteaed, Lasteaed Päikene, Sitsi Lasteaed, samuti 
Tallinna Kunstigümnaasiumi, Tallinna Haridusameti ja 
Tallinna Ülikooli esindajad.  

23.–24. märtsini 2017 külastati Rakvere Lasteaeda Triin, 
Rakvere Rohuaia Lasteaeda ja Vaivara Lasteaeda. Otsi-
ti kaasava hariduse elluviimise häid näiteid: kuidas luua 
mitmekeelsetele lastele toetavat õpikeskkonda, kuidas 
rühmatoas kajastada nädalateemasid, kuidas teha män-
gulisi ja põnevaid hommikuringe, kuidas viia ellu loo-
dus- ja keskkonnateemalist õpet, kuidas kajastub asutuse 
visuaalne identiteet nii seintel, põrandatel, ustel kui ka 
pisiasjades. 

Õppereisi ja seminari moderaatoriks oli koolitaja Pille 
Murrik, kelle toel loodi ühine arusaam, kuidas arendada 
oma rühmakeskkonda ja kuidas ise oma tegevust ning 
selle tulemusi hinnata. 3. mail 2017 toimunud seminaril 
tõigi iga rühmameeskond välja, mis teda õppereisil inspi-
reeris ja mida tahaks oma rühmatoas või õppetegevustes 
kasutada (näiteks taimede kasvatamine, peenmotoorika 
harjutamise mängutahvlid, olen-täna-lasteaias-stendid, 
emotsioonide märkamised, erinevad kunstitööde ekspo-
neerimise võimalused). Iga meeskond seadis endale ees-
märgi. Sündis enesehindamisleht, mida õpetajad saavad 
kasutada oma rühma õppimist toetava keskkonna hinda-
misel. Veebis jagatake kõigi projektis osalenutega õppe-
reisil kõige rohkem kõnetanud ideid ja seda, mida oma 
rühmaruumis juba ollakse teostanud. 

Lasteaed loodab, et nad saavad SA Innove toel ka järg-
mistel aastatel sama häid kogemusi.

Ruth Koit, Meka Meeli Laats,  
Pääsupesa Lasteaed

3.9.7 Tallinna Mahtra 
Põhikool katsetas 
Meremuuseumi hari-
dusprogramme ja  
reisis Pariisi 

Tallinna Mahtra Põhikooli õpilased käisid 2016/17. 
õppeaastal katsetamas Meremuuseumi ja Pak-
su Margareeta tornimuuseumi uusi hariduslikke 
programme. 

Septembris 2016 külastasid õpilased Meremuuseumi 
programmi „Viikingid“,  märtsis olid õpilased kutsutud 
testima näitust „Mayday! Mayday! Mayday!“. Program-
mi käigus saadi vastused küsimustele, kuidas käituda 
merel ja rannikul, mida teha, kui satutakse merel hätta. 
Õpilased tutvusid uute päästemeetoditega, kuulasid en-
diste päästjate salvestatud helifaile ning tutvusid uue 
päästelennukiga. Tundi olid lõimitud mitmed õppeained, 
nagu füüsika, keemia, matemaatika, keeled, geograafia. 
Õpilased jäid pakutuga rahule. 

19. mail  2017 tähistas Mahtra põhikool rahvusvahe-
list muuseumipäeva lõimitud interaktiivse tunniga 
– üheksandate klasside õpilased käisid virtuaalreisil 
Pariisis.  

Reisil külastati kuulsat Louvre’i muuseumi, kuulati sel-
gitusi muuseumi ja selle eksponaatide kohta. Õpilased 
said sisse elada nüüdiskunsti ja kunstniku rolli, kasuta-
des selleks IT-vahendeid. Lahendati ülesandeid eri õppe-
ainetes: matemaatikas, eesti keeles, kirjanduses, inglise 
keeles ja ajaloos. Õpetajad olid välja mõelnud eri tüüpi 
tegevusi, nagu  rollimängud lennujaamas, lennukis, koh-
vikus, jalutuskäigud Louvre’i saalides ja Pariisi õdusatel 
tänavatel. Nii info otsimiseks, pildistamiseks kui ka vik-
toriiniküsimustele vastates kasutati nutitelefonide raken-
dusi (Kahoot, Photofunia jm programmid).

Tallinna Mahtra Põhikool

3.9.8 Kalamaja Põhikool 
ammutas kunstihari-
dust kunstimuuseu-
mist 

Juba neljandat aastat käisid Kalamaja Põhikooli 
2. klassi õpilased kunstitundide raames KUMUs. 

2016/17. õppeaastal tutvustati õpilastele kaheksa õppe-
tunni jooksul Eesti kunsti ja kunstnikke. Peale kunsti 
õppimise harjutati ka liikluses ja muuseumis käitumist. 
Muusemitundides meenutati varem õpitut, tehti tutvust 

Tallinna Pääsupesa Lasteaia õpetajad kogusid uusi 
teadmisi projektis “Õpime igal pool”
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maalide ja skulptuuridega ning tunni lõpus said õpilased 
ka ise midagi valmis teha. Õppeaasta viimases tunnis 
meenutati kunstitööde kohta räägitud lugusid. Õpilastele 
meeldis igakuine muuseumikülastus ja palju jäi ka meel-
de. Iga laps sai programmi lõpetuseks tunnistuse, et võib 
edaspidi oma vanematele ja sõpradele giidiks olla ning 
tutvustada neile kunstimuuseumis õpitut. 

Liis Lindma, Kalamaja Põhikool

3.9.9 Tallinna 
Kunstigümnaasium: 
MÕK on osa igapäe-
vasest õppeprotses-
sist

2016/17. õppeaasta tõi Tallinna Kunstigümnaa-
siumi õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja 
juhtkonnale kaasa hulga muudatusi, mille kallal 
juba eelmisel õppeaastal oli põhjalikku eeltööd 
tehtud. 

Üheskoos töötati välja kooli põhiväärtused, juuruta-
ti muudatused päevakavas ja õppetöö korralduses ning 
arendatakse kooli füüsilist õpikeskkonda.

Selleks et tõsta õpilaste endi vastutust õppimise eest, ei 
helistata koolipäeva jooksul enam koolikella. Koolipäe-
va algust nihutati hilisemaks. Õpetajate tööpäev algab 
kell 8.00, kell 8.15 tulevad kooli 2.–12. klassi õpilased 
ning 1. klassid alustavad koolipäeva kell 8.30 hommiku-
ringiga. Keset koolipäeva on pikk 40-minutine vahetund, 
mille õpilased saavad õues veeta. Õpetajad saavad hom-
mikul ja pika õuevahetunni ajal koosolekuid pidada ning 
lõunatada. Nii koolimajas kui ka -hoovis on tähelepanu 
pööratud sellele, et luua paremaid tingimusi õppetööks ja 
vahetundides aja veetmiseks. 

Alustavatele õpetajatele on koolis mentorsüsteem, õp-
peaasta jooksul külastavad kõik õpetajad vähemalt kahe 
kolleegi tunde. 

Õppeaasta on jaotatud trimestriteks. 1.–3. klassides 
asendati numbrilised hinded sõnaliste hinnangutega. 
Alates 4. klassist saavad õpilased hindeid, mille 
juures on õpetaja kommentaar ning vähemalt kolme 
hinnet trimestris täiendatakse kujundava hinnanguga. 
Muudatused hindamise korralduses vähendavad õpetajate 
koormust ning annavad õpilasele ja lapsevanemale 
sisulisemat tagasisidet õppeprotsessis omandatu kohta.

Õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks 
loeb 2.–6. klassi õpilane kodus iga päev 20 minutit vabalt 
valitud teksti oma valitud keeles. Loetust teeb õpilane lü-
hikokkuvõtte ning edastab selle järgmisel hommikul oma 
klassi postkasti. Kooli tugipersonal registreerib kokku-
võtted, tutvub kirjutatuga ning annab klassijuhatajatele 
ja lapsevanematele tagasisidet. Parimatele lugejatele toi-
mub klassidevaheline võistlus.

Viimastel aastatel on sarnast praktikat kasutatud ka eesti 
õppekeelega klassides: õpilased on õppeprotsessis aktiiv-
sed, töötavad rühmades, eesmärgistavad ja tagasisidesta-
vad ise oma õppimist, õpitakse lõimitult eri õppeaineid, 
seintel on toetavad materjalid. 

Kool on seitse aastat järginud keelekümblusprogrammi. 

Kalamaja Põhikooli õpilased tutvusid KUMU-s Eesti 
kunsti ja kunstnikega
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Septembris 2016 avas kool eesti/inglise osalise keele-
kümblusklassi eesti kodukeelega õpilastele, kus 7 tundi 
nädalas toimuvad inglise keeles. 2017. aasta sügisel ava-
takse vanemate soovil kahesuunaline keelekümblusklass, 
kus õpe toimub samaaegselt eesti ja vene keeles. Sügisel 
avatakse ka gümnaasiumis uued või täiendatud õppesuu-
nad, et pakkuda konkurentsivõimelist haridust kõigile 
vanuseastmetele.

Kool osales kooliarendusprojektis „Muutunud õpikäsitu-
sega kool – MÕK-kool“. 

Teise kooliastme jaoks töötasid õpetajad välja aineteva-
helised teemapõhised lõimingukavad. 

4. klassides oli läbivaks teemaks „Looduskatastroofid“, 
5. klassides „Õhk“ ning 6. klassides „Vana-Kreeka“. Sar-
naseid teemasid õpitakse eri õppeainetes, kuid õpilastel 
on raskusi ainetevaheliste seoste mõistmisega. Seetõttu 
kulub ühe ja sama teema korduvale õppimisele palju 
aega. Ainetevaheline lõiming on juhuslik, sest õpetajatel 
on keeruline leida ühist ettevalmistusaega. Kunstigüm-
naasiumi õpetajad kasutasid ideede jagamiseks Google 
Drive’i võimalusi – ka omavaheline koostöö hõlbustas 
ainete lõimimist. 

Tagasiside õpetajatelt oli positiivne, sest koos planeeri-
mine ning ideede jagamine soodustas kogu protsessi ning 
aitas kaasa koostöökultuuri tekkimisele koolis. Rahule 
jäd ka õpilased. Lõimimine muudab õppimise mänguli-
semaks tegelikku õppimist kaotamata. Positiivne tagasi-
side annab alust teemapõhiste lõimimingukavadega edasi 
töötada. Projekti eestvedajaks oli Tallinna Haridusamet, 
koolide meeskondi arendustegevuste korraldamisel 
nõustas Tallinna Ülikool. 

Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor

3.9.10 MÕK Pirita Majandus- 
gümnaasiumis

Pirita Majandusgümnaasium võtab aasta-aas-
talt kasutusele üha enam õppemeetodeid, mis on 
omased muutunud õpikäsitusele. 

Tavapäraseks on saamas lõiming, nutiseadmete kasuta-
mine koolitunnis, rühma- ja paaristööde tegemine, õues- 
ja projektõpe. Üha enam antakse vastutus õppeprotsessi 
juhtimise eest õpilasele ning rakendatakse „õpilaselt õpi-
lasele“ õpet. 

Üheks võimaluseks kasutada õpilastele huvipakkuvaid 
meetodeid ja vahendeid ning arendada nende sotsiaalseid 
pädevusi (iseseisvus, ajaplaneerimise oskus, valmidus 
infootsinguks) on e-õppepäevad. Prooviprojektina kor-
raldati e-õppepäev 3.–4. klassidele. Õpetajad koostasid 
õppepäeva kas cliptomize.com (e-raamatud), quizizz.com 
(testid), kahoot.it, õpiveeb.ee, taskutark.ee või padlet.
com keskkonnas. Õpilased omandasid teadmisi ja lahen-
dasid ülesandeid kodus või raamatukogus. E-õppepäev 

sai õppijatelt ja lapsevanematelt hea vastuvõtu. Esile tõs-
teti uute töövõtete kasutamist, võimalust aega planeerida 
ja tegevusse rahulikus õhkkonnas süveneda. Pilootpäeva 
õnnestumine julgustas ka teisi klassi- ja aineõpetajaid 
e-õpet praktiseerima.

Koolis õpitakse kõikjal. Kooli infojuhi Marek Pirbe eest-
vedamisel tehti algust KooliTV-ga, et kajastada koo-
lielu olulisi sündmusi. Väga populaarseks on osutunud 
kööginurk, kus õpilased jagavad retsepte ja näpunäiteid 
toidu valmistamiseks. Saateid valmistavad ette ja teos-
tavad peamiselt foto- ja filmiringi õpilased. Nad saavad 
esinemis- ja koostöökogemuse, võimaluse katsetada eri 
tehnilisi ja loomingulisi lahendusi. KooliTV-l on oluline 
osa õppetöö mitmekesistamisel, see on ka esimene samm 
lähemale järgmisel õppaastal gümnaasiumis avatavale 
loomeettevõtluse õppesuunale. Saated on järelvaadata-
vad YouTube’is. 

Muutunud õpe vajab tihti ka erilist ruumilahendust. Piri-
ta Majandusgümnaasium on loomas koolimajja ja kooli 

Pirita Majandusgümnaasiumi kooliruum soodustab 
kõikjal õppimist

Pirita Majandusgümnaasium muudab õppimise huvi-
tavamaks e-õppepäevadega
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territooriumile võimalikult mitmekesiseid õppetingimu-
si. Rühmatööks sobilik mööbel on nii auditooriumis kui 
ka fuajees. Koridoridesse loodi nooremate õpilaste jaoks 
pehmest mööblist „tööpesad“, kus saab pidada tunde või 
veeta vahetunde. Väga populaarsed on koolimaja alg-
klasside ja põhikooliossa paigutatud rahvuslikes must-
rites suured kott-toolid, mida kasutatakse nii grupitööde 
tegemisel kui ka lõõgastumisel. Siseõue on juba varem 
paigutatud pingid õuesõppe lihtsamaks korraldamiseks. 
Koolikeskkonna kohandamisega tänapäeva õppe nõuete-
le vastavaks on algust tehtud ja koolipere on muutused 
omaks võtnud. 

PMG KooliTV 3. saade: https://www.youtube.com/watch?v=BcnV_
ZdGyX4

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht

3.9.11 Kultuuri- ja kunstinä-
dal Tallinna 21. Koolis

Koostöine õppimine, loovuse ja ettevõtlikkuse 
arendamine ning ainetevaheline lõiming on Tal-
linna 21. Koolis saanud praktilise väljundi tradit-
sioonilise kultuuri- ja kunstinädala vormis.

2017. aasta jaanuari XXXI kultuuri- ja kunstinädala tee-
maks oli Inglismaa. Esimese aimduse suursündmusest 
andis kogu koolimaja interjöör, mis oli kaunilt ja sisu-
kalt kujundatud eri õpikeskkondadeks – kõik õpilaste, 
õpetajate ja lastevanemate, vilistlaste käte- ning mõtte-
töö. Kunst, kirjandus, ajalugu, sport, kultuur, arhitektuur, 
ühiskonnaõpetus ja palju teisigi õppeaineid seostati Ing-
lismaaga. Õpiti stendidel kajastatud infomaterjalidest, 
õpiti formaadis „õpilaselt õpilasele“, tegutseti rühmaõp-
pes, töötubades, rännati Shakespeare’i radadel, tutvuti 
kuningliku perekonna traditsioonidega, võrreldi nii Eesti 
ja Suurbritannia parlamente kui ka nende maade haridus-
süsteeme.

Tallinna 21. Kooli kunsti- ja kultuurinädal oli sel korral 
pühendatud Inglismaale, sestap võis majas näha liiku-
mas Harry Potterit ja teisi Sigatüüka kooli õpilasi   
(J. K. Rowling “Harry Potter”)

https://www.youtube.com/watch?v=BcnV_ZdGyX4
https://www.youtube.com/watch?v=BcnV_ZdGyX4
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Suurettevõtmist korraldas juhtgrupp 11. klassi sot-
siaal-humanitaarõppesuuna õpilastest, kes kaasas kogu 
koolipere tegevustesse. Õpilaste ühistöö ja loominguga 
süvenesid õpi- ja koostöö ning meeskonnatöö oskused, 
teadmiste vahendamise oskused, kompromissivalmidus, 
aja-, inim- ja ruumiline ning finantsplaneerimine. 

See kõik paistis silma nädala kestnud kultuurifestivalil, 
mis hõlmas üle 30 õpiürituse rohkem kui sajal korral,  
kaasates kogu koolipere 1.–12. klassini, suure osa õpeta-
jatest, paljud vilistlased ja lapsevanemad.

Iga õppija andis oma panuse lähtu-
valt individuaalsetest võimetest ja huvidest.

Lisandväärtusena õpiti leidma ja etiketikohaselt suhtle-
ma koostööpartnerite ja sponsoritega.

Ühise sünergiaga loome uusi väärtusi!

Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht

Direktor Meelis Kond tutvustas õpilaste tehtud hiigel-
maale, millest ühele olid kunstnikud joonistanud ka 
tema

Kunsti- ja kultuurinädalast võtsid aktiivselt osa ka 
algklasside õpilased

 “Nummimeeter” põhja - kas pole armsad leedid ja 
džentelmenid!
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3.9.12 Tallinna Kiikhobu 
Lasteaed õpib õhinal 
õues 

Tallinna Kiikhobu Lasteaed peab väga oluliseks 
õuesõpet. 

Igal kevadel, aprilli keskel korraldatakse suur õuesõp-
pepäev, kus kõik rühmad täidavad loodusrajal erinevaid 
ülesandeid. Nii oli see ka selle õppeaasta 12. aprillil. 

Külla kutsuti üks rühm Tallinna Sõbrakese Lasteaiast. 
Tervituse, soojenduse  ja ülesannete tutvustusega alusta-
sid päeva Naksitrallid ja Nähka, kes ikka aeg-ajalt lasteaia 
üritusi külastavad. Seekord Naksitrallidel Sammalhabet 
kaasas ei olnud, tema oli juba läinud metsa kevadet otsima.

Iga rühm sai loodusraja kaardi. 2016/17. õppeaastal oli 
läbivaks teemaks vesi, seega olid kõik raja ülesanded 
veega seotud. Näiteks said lapsed teha katseid, kas ese-
med ujuvad või upuvad, puhuda kausis kõrrega paber-
laevukesi liikuma, kaaluda erinevate veepudelite raskust, 
mängida „Kalamehe mängu“, visata veeämbrisse täpsust, 
maitsta erinevaid maitsevesi (puhas vesi, suhkruvesi, sid-
runivesi). Loodusrada lõppes suure kuuse juures, kuhu 

olid riputatud paberirullid rühmade nimedega. Paberirull 
sisaldas juhendit, kuidas viimase ülesandena aare leida. 
Kõik osalejad jäid päevaga väga rahule.

Katrin Rasina, Tallinna Lasteaia Kiikhobu direktor

3.9.13 Õuesõpe Kadrioru 
Saksa Gümnaasiumis

Alates 2017. aasta septembrikuust on Kadrio-
ru Saksa Gümnaasiumi Mäe maja õpilastel (1.–5. 
klass) päevas kaks õuevahetundi. 

Üks vahetund kestab 35 minutit. Õuevahetund soodus-
tab laste liikuvust ja kooliajal värskes õhus viibimist, see 
omakorda parandab õpi- ja keskendumisvõimet tunnis. 
Õuevahetunnis arendavad õpilased oma sotsiaalseid os-
kusi, sest suhtlevad eri vanuses õpilastega.

Ilusate sügisilmadega käisid lapsed, eriti väiksemad, 
õuevahetundides õhinaga, sest  kiiremad jooksusammud 
ja jalgpallimäng olid õues lubatud. Ilmade jahenedes kip-
pus huvi raugema, kuid lumi ergutas lapsi taas lustima, 
võis näha rõõmsaid tegutsemisi ja liulaskmisi. 

Õpilaste seas tehtud küsitlusest selgus, et paljud neist on 

Tallinna Kiikhobu Lasteaia lapsed õppisid õues aaret 
otsides

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Mäe maja õpilastel (1.–5. 
klass) on päevas kaks õuevahetundi
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teadvustanud õues viibimise vajalikkust. Värske õhk teeb 
tervemaks ja toob sära silma! 

13. jaanuaril 2017 korraldas Kadrioru Saksa Güm-
naasium ülekoolilise talvepäeva „Rõõmsalt lumes“ 
Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses. 

Osales ligi 950 õpilast, õpetajat ja lapsevanemat. Nii suu-
relt toimus üritus esimest korda, eelmisel aastal ei veda-
nud ilmaga. 

Suusakoolis õpiti suusatamist instruktorite juhendamisel, 
sõideti mäest alla kelkude, lumerõngaste ja muu käepära-
sega, matkati räätsade, matkasuuskade ja tõukekelkude-
ga, sõideti fat-ratastega, mängiti ketasgolfi. Ilm oli ilus, 
lund jätkus parajalt ja tihe tegevus kestis pea terve päeva. 
Talvepäev oli mitmekülgne ettevõtmine, mille eesmärk 
ei olnud mitte ainult füüsilisele liikumisele rõhuda, vaid 
viibida looduskaunis keskkonnas, õppida loodust tund-
ma, matkata, arendada sotsialiseerumiseks vajalikke 
oskusi, õppida meeskonnatööd. Klassiruum liikus tava-
päraseset keskkonnast välja – selline traditsioon on kind-
lasti jätkusuutlik ka järgmistel aastatel. 

Üritusele panid õla alla Kõrvemaa personal, Hansabuss, 
kooli toitlustajad, õpetajad, lapsevanemad. Korraldustii-
mi kuulusid Ants Ivask, Margit Randver, Priit Parro, Jane 
Lauter, Liisa Merila, Andero Põllu, Raimond Einer, Kris-
tiina Hämelainen, Anne Roost, Terje Esko.

Ave Linaste, Kadrioru Saksa Gümnaasium; Laura-Liisa Perova, Kad-
rioru Saksa Gümnaasium

3.9.14 Tallinna Laagna 
Gümnaasiumi õppe-
reis „Eestimaa huvi-
tavad paigad“

Tallinna Laagna Gümnaasium korraldas 20.–22. 
veebruarini 2017 õppereisi „Eestimaa huvitavad 
paigad“, mida sai teha koolist väljumata. 

Õppereisiga tähistati ühtlasi Eesti vabariigi 99. 
sünnipäeva ning laste ja noorte kultuuriaasta algust.

Vahetundide ajal külastasid õpilased Eestimaa linnu ja 
vaatamisväärsusi tutvustavaid näitusi, mille nad ise olid 
koostanud. Igal klassil tuli ühe Eesti piirkonna tutvusta-
miseks teha oma klassiruumi muuseum. Õpilased lähe-
nesid ülesandele loominguliselt: tegid plakateid ja esit-
lusi; meisterdasid makette; tõid kodust või valmistasid 
ise piirkonda või vaatamisväärsust tutvustavaid esemeid; 
panid ametisse giidid, kes tutvustasid ekspositsiooni. 
Nii sai ühest klassiruumist Kihnu kalasadam koos võrku-
dega, milles kaladki sees. Tööõpetuse tunnis meisterdati 
Kuressaare linnuse makett. Mõni õpilane oli teemast nii 
haaratud, et sõitis perega teemakohase paigaga tutvuma 
ja seda pildistama.

Korraldati ka õpilaste koostatud viktoriin, millele vas-
tuseid sai ainult näitusi külastades. Kolm päeva oli kool 
otsimis- ja avastamisrõõmu täis!

Üritus kulmineerus 23. veebruaril Eesti vabariigi aas-
tapäeva piduliku aktusega, kus kuulutati välja parimad 
muusemid ja viktoriini võitjad, kes said auhinnaks kin-
kekaardid Jeti jäähalli või Harju tänava uisuplatsi külas-
tamiseks. Aktust kaunistasid laulude ja tantsudega kooli 
ansamblid, koorid ja 4. klasside tantsurühm.

Natalja Dovgan, Tallinna Laagna Gümnaasiumi ajalooõpetaja, Kaja 
Kalmer, Tallinna Laagna Gümnaasiumi huvijuht

3.9.15 Tallinna Kiisa 
Lasteaia lapsed  
kogusid  
metsatarkusi 

Igal kevadel sõidavad Tallinna Kiisa Lasteaia lap-
sed loodusesse, et omandada metsatarkusi. 

23. mail 2017 istusid väikesed seiklejad taas bussi ning 
sõitsid metsarajale matkama. Bussis korrati üle kõik 
„Otsi Otti“ tarkused. Lapsed teavad, kuidas metsas ohu-
tult käituda, mida teha eksimise korral ning kuidas kii-
rendada enda leidmist. 

Metsas liikudes märgati ja kogeti palju huvitavat: kuu-
lati metsahääli, uuriti mägralinna, vaadeldi metsas kas-
vavaid taimi ja puid. Lapsed mängisid ka mängu „Otsi 
Otti“: tegid end nähtavaks ja kuuldavaks, ehitasid onni, 
ehtisid puud, tegid teerajale ohumärke. Lõkkel küpseta-
ti viinereid ja joodi nurmenukuteed. Metsas kinnistuvad 
laste teadmised turvalisest ja ohutust liikumisest loodu-
ses. Lastes süveneb toimetulekutunne ning väheneb oht 
eksida.
Maia Kalmus, Tallinna Kiisa Lasteaia õppealajuhataja

Igal kevadel sõidavad Tallinna Kiisa Lasteaia lapsed 
loodusesse, et omandada metsatarkusi
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3.9.16 Tallinna Pallipõnni 
Lasteaia lapsed osa-
lesid KIKi projektis

Tallinna Lasteaia Pallipõnn 5–7-aastased lapsed 
osalesid keskkonnateadlikkuse projektis „Palli-
põnni lasteaia lapsed õpivad loodust väärtusta-
ma ja hoidma“. 

10.–11. oktoobril 2016 osaleti Muraste Looduskoolis 
aktiivõppeprogrammis „Matkatarkused loodusretkel“.  
Mängulise avastusretke käigus õpiti vaatlema ja tund-
ma loodust, kasutama metsas liikudes kaarti, ilmakaari 
ja kompassi ning märkama ja ennetama ohte looduses 
liikudes. Lapsed said teada, milliseid marju võib metsas 
süüa, milline näeb välja rebaseurg ja metssigade tõnger-
maa, millised loomad ja taimed kuuluvad metsa kooslu-
sesse, kuidas neid ära tunda. Lisaks räägiti keskkonna- ja 
loodushoiust. Elevust pakkus püstkoja püstitamine ning 
retkejuhi räägitud lood metsast ja metsaelanikest.

Projekti eesmärgiks oli tõsta laste teadlikkust keskkonna- 
ja loodushoiust, toetada laste loomulikku huvi ja uudishi-
mu ümbritseva keskkonna tundmaõppimisel ning aidata 
paremini mõista looduse ja keskkonnahoiu vajadust. 

Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus 
(KIK).

Riina Laev, Tallinna Lasteaia Pallipõnn õppealajuhataj

3.9.17 Tallinna Raadiku 
Lasteaias aitavad 
õppida orienteeru-
mismängud 

Tallinna Raadiku Lasteaias on tore traditsioon 
korraldada aasta teemale pühendatud orientee-
rumismänge. Need aitavad õppida alati ja kõikjal. 

Mäng pole lapse jaoks mitte niivõrd informatsiooni 
saamise vahend, kuivõrd võimalus ennast tunnetada ja 
väljendada, näha enda tugevaid külgi. Lasteaia töötajate 
ja lastevanemate jaoks on see võimalus muutuda üheks 
meeskonnaks. 

Reeglina on orienteerumismäng rühma aastase pro-
jekti lõpptulemus. Kõige õnnestunumaks osutus mäng 

Tallinna Lasteaia Pallipõnn lapsed õpivad loodust 
väärtustama ja hoidma

Tallinna Raadiku Lasteaia lapsed orienteerumismän-
gus „Ohutusreeglite asjatundja“, kus tuli ohu korral 
evakueeruda ja ära tunda ohtlikke esemeid  
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„Maiasmokkade seiklused“, millest võtsid osa 4–5-aas-
tased lapsed Kristallikese rühmast ning täiskasvanute 
meeskond. 

Orienteerumismängu „Ohutusreeglite asjatundja“ korral-
dasid 6–7-aastaste laste jaoks Pesakese ning Kellukese 
rühmade meeskonnad. Mäng toimus õues ja lapsed lii-
kusid etteantud marsruudil. Läbiti viis jaama: Sõbralik 
tee, Ohtlikud esemed, Kohtumine võõraga, Tuleohutus, 
Meditsiiniabi. Igas jaamas olid interaktiivsed harjutused. 
Kõige aktiivsem oli Tuleohutuse jaam, kus lapsed pidid 
evakueeruma lasteaia katuse kaudu. Praktilistes tegevustes 
kinnistasid lapsed varem omandatud teadmisi ja oskusi. 

Svetlana Plotnikova, Tallinna Raadiku Lasteaia õppealajuhataja

3.9.18 Tallinna Lehola 
Lasteaia kartulikas-
vatajad said hea  
saagi

Tallinna Lehola Lasteaia Lepatriinude rühma lap-
sed otsustasid koos õpetajatega hakata põllu-
meesteks, täpsemalt kartulikasvatajateks.

Õpetaja juhendamisel panid lapsed kevadel kasti sisse 
„proovikiviks“ kasvama ühe kartuli. Suvi läbi käidi kogu 
rühmaga peaaegu iga päev oma „kasvandikku“ vaatamas 
ja kartulilehtede pikkust mõõtmas.  

Augusti lõpus, mil enamik Lepatriinude rühmast oli su-
vepuhkuselt tagasi, otsustati kartulivõtmisega alustada. 
Esmalt tuli muidugi kartulid mulla seest üles otsida. 
Ega see väga kerge töö olnud. Lõpuks tundus, et kõik 

olid käes. Kartulid laoti loendamiseks pikkuse järjekor-
ras pingile ja selgus, et ühe kartuli muldapanekust saadi 
„saaki“ 30 kartuli jagu!

Üheskoos pesti ja kooriti nii suured kui ka väikesed kar-
tulid ära, lõigati viiludeks, pandi pannile ning viidi kööki 
ahju küpsema. Küll see omakasvatatud kartul maitses 
hästi! 

Merike Pappel, Tallinna Lehola Lasteaia direktor

Tallinna Lehola Lasteaia väikesed kartulikasvatajad 
said hea saagi ja tegid sellest maitsva roa
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3.9.19 Avastusõppe 
päev Lastesõimes 
Päkapikk

25. mail oli Lastesõime Päkapikk õueala kevadi-
selt kirev ja täis rõõmsat sagimist – lapsed tegut-
sesid avastusõppe päeval „Aias kasvab lilleke, 
leia üles õieke“. 

Õuesõppe päeva eesmärgiks oli kinnistada laste teoree-
tilisi teadmisi selliste praktiliste tegevuste kaudu nagu 
muusika, liikumine ja kunstitegevus. 

Töökas mesilane tervitas saabunud kevadet, tutvustas 
lastele looduskeskkonnas mitmeid kevadlilli ning õpetas 
hoidvat suhtumist ümbritsevasse. Lilledeks maskeeritud 
õpetajad organiseerisid toredaid laulu-, liikumis- ja õppe-
mänge. Õuealal sagisid ka väikesed „lepatriinud“, kirjud 
„liblikad“ ja rõõmsad „linnukesed“. 

Loovusalal said lapsed värvida oma lemmikvärvi lilli 
ja liblikaid, katsetada esimesi asfaldimaalinguid. Kogu 
päeva vältel oli õuealal eksponeeritud laste loomingu 

näitus „Värviline kevad“. Rõõmsaid kilkeid ja palju ele-
vust tekitas seebimullimasin. Kirju „liblikas“ – direktor 
– pakkus tegevuste vahel kosutuseks kevadvärvides nur-
menuku- ja sidrunivesi ning tervisliku vahepalana päeva-
lilleseemneid. Seemneid jätkus ka linnukestele. 

Lilleline ning lõbus kevadpäev rõõmustas nii väikseid 
kui ka suuri, olles ühtlasi hariv ja õpetlik. Laste tegevusi 
jälgisid akendest ka naabermajade elanikud ning Sõle tä-
naval jalutavad pered.

Rena Lepikult, Lastesõime Päkapikk direktor

3.9.20 Tallinna 21. Kool  
rajas rahvusvaheli- 
sel lillefestivalil 
oma aia 

16.–18. mail 2017 toimus Tallinnas rahvusvaheline 
lillefestival, kus ainsa üldhariduskoolina rajas 
oma aia Tallinna 21. Kool. 

Lastesõime Päkapikk põnnid tegutsemas avastusõp-
pe päeval „Aias kasvab lilleke, leia üles õieke“

Tallinna 21. Kool rajas ainsa üldhariduskoolina 
Tallinna rahvusvahelisel lillefestivalil 2017 oma aia, 
teemaks oli “Ühevärviline aed”
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Detailplaneering ja joonised kavandati arhitektuuri edasi 
õppida soovivate abiturientide ühistööna, mis lõimis in-
fotehnoloogiat, matemaatikat ja tehnoloogiaõpetust.

Taimestiku valikul oli oluline maastikuarhitektuur ja 
kunst, sest kooli teemaks oli „Ühevärviline aed“. Oluline 
oli jääda teemasse ning tagada sobivus ümbritseva kesk-
konnaga. Bioloogiateadmiste kaudu tuli teha sobivate 
taimede valik, arvestada istutuskaugusega ja kavandada 
kogu istutusprotsess. Majandusõppe väljundina arendati 
ettevõtlikkust, milleks on sponsorite leidmine, tööprot-
sessi sujuvuse tagamine ja ajaraamis püsimine. Füüsikas, 
tehnoloogia- ja kunstiõpetuses omandatud teadmiste na-
jal valmistati detailid ja valgustuselemendid. Eesti keel 
toetas kontseptsiooni ja aia loomise lugu, mille käigus 
koostati vormistatud teabematerjalid.

Lillefestivalil osalemine oli 12.a klassi lõpuprojekt, mille 
läbiv teema on väärtusõpetus – ühistöö, millest säilib mä-
lestus lillefestivali „Kuldses raamatus“. Lisandväärtuse 
annab koolis õpitud teoreetiliste teadmiste ühendamine 
õpilaste karjäärivalikute ning praktiliste oskustega. Lõp-
peesmärgiks on propageerida ja innustada eripalgeliste 
projektide elluviimist klassi ühis- ja koostööna.

Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht

3.9.21 Mudilaste 
Mõttemeeskond 
Tallinna Sikupilli 
Lasteaias

MÕK algab juba lasteaiast ja parimad kaasarää-
kijad on ikka lapsed ise. Tallinna Sikupilli Laste-
aias on loodud Mudilaste Mõttemeeskond (MMM), 
kuhu kuuluvad kaheksa hakkajat poissi-tüdrukut. 

Kaks korda kuus istuvad direktor ja õppealajuhataja koos 
mõttemeeskonnaga saalis mattidel, krõbistavad küpsiseid 
ja puuvilju ning joovad teed. Sellises mõnusas meeleolus 
arutletakse tähtsaid asju, lastakse loovusel ja fantaasial 
voolata. Kõik toredad mõtted pannakse ka paberile. 

Iga koosolemine on erinevate teemakäsitlustega. Otsitak-
se vastuseid igasugustele  küsimustele. Näiteks: kuidas 
muuta oma rühm huvitavamaks; mida teha, kui ei taha 
magada; mida saab laps lapsele ise õpetada; milline võiks 
olla lasteaia päevakava; kuidas teha  pidu põnevaks; kui-
das kujundada oma õueala jne. Praeguseks on koos ka-
vandatud oma meeskonnale märgid, mida kantakse uh-
kusega.

Mõttemeeskonna liikmed arutavad teemasid ka oma rüh-
makaaslastega ja koguvad nende käest mõtteid – kõik 
ikka selle jaoks, et laste elu ja tegemised oleksid lasteaias 
huvitavad ja uudsed.

Lasteaia täiskasvanute arvates on laste arvamused, ideed 

ja mõtted ülitähtsad ja nad tahavad nendega arvestada. 
Lasteaias ollakse rõõmsad, et peale hoolekogu ja Isade 
Nõukogu on neil nüüd oma MMM.

Allikas: Tallinna Sikupilli Lasteaed

3.9.22 Tallinna Raadiku 
Lasteaias mängisid 
sõimelapsed  
muinasjutte

Tallinna Raadiku Lasteaia sõimelastele pakkus 
2016/17. õppeaastal põnevust projekt „Mängime 
muinasjuttu“. 

Projekti koostas ja viis ellu õpetaja Julia Freimanis. Kui 
lastega tegeleb loovusest pakatav õpetaja ning muinasjutt 
on üks suur idee – inimeste heaks võib teha kõike, muuta 
maailma paremaks ja täiustada –, siis ootavad lapsed pi-
kisilmi kohtumist oma õpetaja ja uue muinasjutuga. 

Tallinna Raadiku Lasteaia lapsed mängisid muinasjutte - 
aitasid Kärbse-Kärti ja päästsid ussikest
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Koos lavastati muinasjutte ja naljalugusid, nagu „Ka-
kuke“, „Tare-tareke“, „Hunt ja seitse kitsetalle“, „Kass, 
rebane ja kukk“ ja „Kassi maja“. Lastele meeldinud 
omapärased kostüümid ning ebatavalised võtted käeli-
ses tegevuses andsid hoogu osalejate maailmatunnetuse 
ja kõne arengule. Projekti lõpptulemuseks oli „Kärbes 
Kärdi sünnipäev“.

Huvitavate tegevustega täitunud igapäevasest elust saab 
laste jaoks muinasjutt. Muinasjutt on eriline reaalsus lap-
se maailmas, milles ta mitte ainult ei ela, vaid tegutseb, 
muutes maailma ja iseennast. Projektile on tulemas järg 
„Meie armastatud muinasjutud“. 

Svetlana Plotnikova, Tallinna Raadiku Lasteaia õppealajuhataja

3.9.23 Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumi  
„teatraalsed“  
kirjandustunnid

Me Õpime Kõikjal – Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 
kirjandustunnid toimusid teatris ning ei lõppenud 
lihtsalt lavastuse jälgimisega. 

16. veebruaril 2017 saadeti 9.a ja 9.b klassi õpilased Eesti 
Draamateatrisse vaatama etendust „Lift“.  Õpetaja Kristel 
Vaiksaar ning Draamateatri kirjandustoa kuraator Kairi 
Kruus koostasid ülesanded etenduse analüüsimiseks ning 
arvustuse kirjutamiseks. Järgnes haarav diskussioon ja 
praktiliste ülesannete lahendamine. Noored tegid koos-
tööd paaris paralleelklasside õpilastega ning teemarüh-
madena. Kersti Heinloo debüütlavastust uuriti põhjali-

kult ja igakülgselt: analüüsiti karaktereid, lavakujundust, 
visuaalset ja helikujundust, kostüümivalikuid, lavastuse 
eellugu, teemat, taotlusi, sihtgruppi ja ideid. Mõtestati 
publiku ootusi ja reaktsioone ning etenduse ajal kujune-
nud atmosfääri. Õpilaste koostöös valmis põhjalik tapee-
tarvustus, mis koha peal ette kanti. Vesteldi ka lavastaja 
endaga. Teatrile oli noorte tagasiside väga oodatud.

Edasises õppetöös lõimiti nähtut teiste ainetega. Teat-
ris oli kaasas inglise keele õpetaja Kadri Barr, kelle 
eestvedamisel jätkus projekt juba koolis inglise keele, 
kunstiõpetuse ja kirjanduse tundides. Valmisid etendust 
„Lift“ kajastavad ingliskeelsed plakatid, mis kujundati 
ja koostati rühmatööna ning esitleti inglise keeles. Kairi 
Kruus oli plakatite esitlemisel samuti kohal. Suurem osa 
„üheksandikest“ andis väga positiivset tagasisidet pro-
jektis kogetu kohta. 

Kadrioru Saksa Gümnaasium

KSG õpilased vaatasid Eesti Draamateatri etendust 
„Lift“ ning kujundasid ja koostasid rühmatööna eten-
dust kajastavad inglisekeelsed plakatid
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3.9.24 Tallinna 21. Kooli õpi- 
projekt „Raha rändab“

Tallinna 21. Kool viis ellu õpiprojekti „Raha rän-
dab“, mille raames said õpilased simulatsiooni 
kaudu teadmisi rahast.

Simulatsiooni kasutatakse ettevõtlus-, majandus- ja ühis-
konnaõpetuse tundides õpitu näitlikustamiseks või ise-
seisva õpisündmusena. Peateemaks on majandusringlus 
ja ühiskonna vastastikune majanduslik toimimine. 

Klass jagatakse kodumajapidamisteks, kelle käes on 
ühiskonna ressurssidest tööjõud ja ka raha. Mängujuhid 
etendavad valitsuse rolli, kes mängu alguses omavad 
loodusressursse. Iga kodumajapidamine erastab endale 
kas talu, tehase või poe ning üks kodumajapidamise liige 
asub seda juhtima. 

Kõik ettevõtted ostavad kodudest tööjõudu, talud veel ka 
valitsuselt maad. Talud toodavad toorainet tehastele, teha-
sed tooteid poodidele ning poed müüvad kaupu kodudele.

Lisaks majandusringlusele õpitakse mängu käigus mõist-
ma, milleks on vaja makse maksta, kuidas kujunevad oma- 
ja müügihind ning kasum. Õpitakse tundma majandussek-
torite vastastikust toimet ning tähtsust ühiskonnas ning 
mitmeid teisi olulisi majandus- ja ettevõtluspõhimõtteid.
Simulatsiooni käigus arendatakse majanduse toimimise 
põhimõtete tundmaõppimise kõrval ka meeskonnatööd 
ning iseseisvat otsustamist, kogetakse ühiskonnas või 
rühmas tehtavate otsuste vastastikust mõju ning nähak-
se otsuste tagajärgi. Matemaatilisi teadmisi rakendatakse 
kasumi, oma- ja müügihinna arvutamisel. Inimeseõpetu-
se ja keeleõpetuse teemadest praktiseeritakse suhete ku-
jundamist rühmas ning omandatakse oskusi majandus- ja 
ettevõtlusterminoloogiast, sh ressursside mõisted.

Ajakohast õpimeetodit rakendades kogevad noored eri 
majandusüksuste (kodud kui ressursiomanikud ja tarbi-
jad, ettevõtted ning valitsus) rolli ühiskonnas ja nende 
vastastikuseid seoseid, saavad harjutada nii rühmatööd 
kui ka iseseisvat otsustamist.

Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht

3.9.25 Ettevõtlusprojekt 
Kalamaja Põhikoolis

2016/17. õppeaastal viis Kalamaja Põhikool ellu 
ettevõtlusprojekti, mille peamine eesmärk oli 
arendada õpilastes loovat mõtlemist ja julget 
pealehakkamist. 

Kaasatud olid kõik klassid. Õpetajaid koolitas ettevõtlu-
se ning ettevõtlikkuse teemal koolitaja ja ettevõtja Triin 
Kask. Koolipoolne projektijuht oli õpetaja Reet Lukin. 

Õpilased pidid välja mõtlema toote, mida saaks teistele 
pakkuda. Ettevõtlusest ja tootmisest rääkisid õpilastele 
õpetajad ning koolitajad, kelleks olid enamasti ettevõt-
luse või reklaamiga seotud lapsevanemad. Järgnes tõsi-
ne töö: planeerimine ning tootmine. Iga klass keskendus 
oma tootele või toodetele, millega tuldi välja Kalamaja 
päevadel. Õpilased said oma tooteid reklaamida, tut-
vustada ja müüa. Müügiks olid süütekäbid, klassis kas-
vatatud tomatitaimed, maalitud särgid, omakirjutatud 
raamatud, sokiloomad, kangast kotid, puidust piltidega 
magnetid, keksukummid, üllatuspurgid, mänguasjadega 
pildiraamid jpm. Väljapanek oli uhke ja müük edukas.

Nii õpilased, õpetajad kui ka abiks olnud lapsevanemad 
said hea kogemuse osaliseks. Projektiga jätkatakse tule-
vastel aastatel.

Liis Lindma, Kalamaja Põhikool

3.9.26 Tallinna Liikuri 
Lasteaia projekt 
„Minu emal on kuld-
sed käed“

Tallinna Liikuri Lasteaia 11. rühma laste isad, kes 
eelmisel õppeaastal kogusid populaarsust pro-
jektiga „Minu isa on treener“, andsid sellel õppe-
aastal teatepulga emadele. 

Koostöö emadega muutis küll temaatikat, kuid ei kaota-
nud positiivsust ega rõõmsat meeleolu. 

Uuendatud projekt „Minu emal on kuldsed käed“ koos-
neb 14 tegevusest: viltimine ja sügislehe kujundamine, 
kuivatatud lehtedest öökulli meisterdamine, soolataigna 

Tallinna Liikuri Lasteaia projekt „Minu emal on kuldsed käed“ 
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tegemine ja sellest siili voolimine, kuuseehete meisterda-
mine ja toa kaunistamine enda tehtud tähekestega, leiva 
ja vahvlite küpsetamine, kommide tegemine, sõbrapäe-
vaks rinnamärgi meisterdamine, seebi tegemine ja palju 
muud huvitavat emade juhendamisel. 

Tore, et rühmas on nii andekad, loovad ja ettevõtlikud emad.

Jelena Lofitskaja,Tallinna Liikuri Lasteaia õppealajuhataja

3.9.27 Tallinna Mustamäe  
Humanitaargümnaa- 
siumis kooti  
vahetunnil vaipu

2016/17. õppeaastal otsustati Tallinna Mustamäe 
Humanitaargümnaasiumis luua õpilastele võima-
lus tegeleda vahetundides käsitööga. 

Otsustati proovida vaipade kudumist võimlemisrõngas-
tel. Vanadest riidetükkidest lõigatud ribadest said eri 
mõõdus ümmargused vaibad. Vaipu saab kasutada istu-
misalusena tunnis või annetada loomade varjupaigale. 

Ka 100. koolipäeva tähistati 9. veebruaril flash mob’iga, 
kus sada õpilast kudus vahetundides korraga vaipu. Pro-
jekti eestvedajad olid käsitöö ja kodunduse õpetajad Vil-
ve Alumets ja Ljudmilla Ojavere.

Video flash mob’ist (autor Ljudmilla Ojavere): 

 
https://youtu.be/_zbvoThB3dg 

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

3.9.28 Digiõppepäev ja pro-
jektipäev Tallinna 
Südalinna Koolis

2016/17. õppeaastal korraldati Tallinna Südalinna 
Koolis esimest korda ülekooliline digiõppepäev. 

Ülesanded olid valdavalt aineteülesed ning õpilased te-
gid neid kodus nii eKooli kui ka GoogleClassroomi või-
malusi kasutades. 

Ettevalmistused algasid juba sügisel, mil Randvere Kooli 
eeskujul toimus nn katseline digiõppepäev ühele klassile. 

Esimene kord ei õnnestunud veatult, siiski ei jäetud jon-
ni. Järgnesid veel mõned ühe klassi digiõppepäevad ning 
kevadeks oldi juba nii tublid, et terve kool sai emadepäe-
vaeelsel reedel digiõppepäeva nautida. 

3. märtsil 2017, trimestri viimasel päeval toimus koolis 
juba traditsiooniks saanud projektipäev, teemaks oli film. 
Vanemate klasside õpilased valmistasid filmiklippe, kuu-
lasid põnevat loengut, osalesid viktoriinis ja said vahe-
peal ka diskosaalis jalga keerutada. Nooremad õpilased 
vaatasid aulas animafilme ja lõid kaasa viktoriinis.

Tallinna Südalinna KoolTallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis kooti 
vahetunnil vaipu

Tallinna Südalinna Kooli traditsiooniks saanud projek-
tipäeva teemaks oli seekord film

https://www.pinterest.com/pin/351069733437488493/
https://youtu.be/_zbvoThB3dg
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3.9.29 Projektipäev 
Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumis

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Oru ja Mäe majad 
olid 14. märtsil ehk emakeelepäeval teistmoodi 
siginat-saginat täis, nimelt peeti projektipäeva. 

Mäe majas tegutseti emakeele vallas juba nädal varem. 6. 
märtsil kirjutasid kõik 1.–4. klassid etteantud lause järgi 
lood, millele järgmisel päeval mõeldi välja dramatisee-
ringud ja kostüümid. 8. märtsil kanti etendused klassides 
sõpradele ette. Põnev oli jälgida, kui erineva lahenduse 
leidsid sarnase algusega lood. 9. märtsil ilmusid klasside 
juurde ilusa käekirjaga kirjutatud luuletused, 10. märtsil 
kirjutati traditsioonilist emakeelenädala etteütlust. 

5. klassides tehti emakeelenädalal ajurünnak Mäe maja 
järgmise aasta jõulumuusikali ideede kogumiseks. Val-
misid ehtsad jõulunäidendid koolilaval esitamiseks. Juba 
teatrifestivalil KRÕF märgati 5.c klassi sulesepa Liisa 
Maria Tischleri kirjutamisannet. Tema sulest valmis la-
vateos „Üks suur jõulu tohuvabohu“, mida saab järgmi-
sel aastal laval näha. 

Oru majas toimusid emakeelepäeval töötoad, mille tege-
vused olid inspireeritud kõnekäändudest. Selgitati, kui-
das kops üle maksa läheb, miks mõned inimesed on pigis 
ja teised valged varesed, miks kõik teed Rooma viivad ja 
muud põnevat. Töötubades osalesid 6.–8. ja 9.–12. klas-
side noored. 

Vanemate klasside õpilaste hommik algas konverentsi-
ga. Kõnelemas käis keelesõber ja teleajakirjanik Joonas 
Hellerma. Ettekandeid tegid ka õpilased. 11. klassi neiud 
Junianna Zatsarnaja ja Leida Pikas rääkisid oma uurimis-
töödest kirjanduse vallas.

Esimest korda katsetati oma kooli raadio-etteütlust, 
millest said päeva jooksul osa võtta kõik õpilased. Noo-

remad õpilased lahendasid aja peale ristsõnu. Töötoad 
lõppesid ülekoolilise nutiviktoriiniga. 

Kokkuvõtete tegemise aeg oli emakeelepäeval, 14. märt-
sil. Iga klassi paremaid emakeeletundjaid premeeriti 
kleepsudega, põnevamaid näidendeid esitanud rühmade-
le jagati kommikotid, selgitati välja parimad etteütluse 
kirjutajad, ristsõnade lahendajad ning võitjad nutivikto-
riinides. Mäe majas käisid emakeeleteemalisi tunde and-
mas tublid 9. ja 10. klasside õpilased.

Teistmoodi töövõtteid ja põnevaid nutilahendusi leidus 
projektipäeval kuhjaga. Kindlasti ei olnud teadmised sel-
lel päeval õpilastele nagu hane selga vesi, pigem õpiti 
koostöös nii mõndagi peale vahvate ütluste.

Kristel Vaiksaar, Kadrioru Saksa Gümnaasium

3.9.30 Aktiivõppepäevad 
Tallinna Kuristiku 
Gümnaasiumis

Tallinna Kuristiku Gümnaasium korraldas 2016/17. 
õppeaastal kolm aktiivõppepäeva. 

Teemadeks olid „Läänemeri ja merekultuur“, „Eesti keel 
ja kultuur multikultuurses kontekstis“ ning „Keskkond ja 
jätkusuutlikkus“. 

Aktiivõppepäevadel osalesid kõik klassid, tavapäraseid 
tunde ei toimunud. Õpetajad olid kavandanud teemadega 
seotud tegevusi, mis on suurepärane võimalus tuua õppe-
töösse vaheldust, korraldada õpet väljaspool koolimaja 
ning kavandada aeganõudvamaid tegevusi, arendada eri-
nevaid pädevusi, lõimida õppeaineid, pakkuda õpilastele 
võimalust koostööks ning omaalgatuseks.

Marilis Kirotar, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskon-
naõpetuse õpetaja

3.9.31 Ehte Humanitaar- 
gümnaasiumi  
teistmoodi  
õppepäevad

Ehte Humanitaargümnaasium korraldas 15.–17. 
veebruarini 2017 teistmoodi õppepäevi, juba teist 
korda. 

Kuna eelmise õppeaasta teistmoodi õppepäevade tule-
mus oli huvitav nii õpilastele kui ka õpetajatele, otsustati 
teistmoodi õppepäevi korraldada ka edaspidi.

Eesti keele õpetaja õpetas keemiat ja inglise keele õpe-
taja lahendas lastega matemaatikaülesandeid. Päevas oli 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi projektipäeval esitasid 
õpilased üksteisele enda loodud dramatiseeringuid
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kolm tundi, mis algasid tavalisest hiljem, kell 10. See an-
dis õpilastele võimaluse veidi kauem magada ning tulla 
kooli hea tujuga. Õpetajadki said kodus veidi mõnuleda. 

Kuna õppeaasta motoks Ehte Humanitaargümnaasiumis 
oli „Liikumine on elu!“, olid kõigi kolme päeva ainetun-
dide teemad seotud spordi, liikumise või tervisliku elu-
viisiga. 

Esimene päev oli reaalainete päev. Õpilased mõõtsid ko-
ridoride pindalasid, trepiastmete arvu, kõrgust ja laiust, 
tegid praktilisi elektriõppetöid, toimusid konkursid ja 
viktoriinid. Teine oli keeltepäev ja kolmas sotsiaalainete 

päev: õpilased said loodus-, tervis-, ajalooteadmisi võõr-
keeltes. Muidugi ei jäänud kõrvale ka muusika-, kunsti- 
ja liikumistunnid. 

Oma kogemusi jagas kool ka Tallinna Õismäe Vene Lüt-
seumi õpetajatega, kes omakorda rääkisid, kuidas nad 
oma õpilasi olümpiaadideks ette valmistavad.

Ülle Murmann, Ehte Humanitaargümnaasiumi huvijuht; Marika 
Kransiver, arendusjuht; Dmitri Mištšenko, infojuht

Ehte Humanitaargümnaasiumi teistmoodi õppepäeva-
de teemad olid seotud spordi, liikumise või tervisliku 
eluviisiga, kõrvale ei jäetud ka muusikat ja kunsti
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3.9.32 Haabersti Vene 
Gümnaasiumi õpi-
lase töövarjupäev 
peaministriga

Haabersti Vene Gümnaasiumi 11. klassi õpila-
ne Valdislav Žurbenko oli Eesti peaministri Jüri 
Ratase töövari. 

„Mul avanes suurepärane võimalus saada Eesti peami-
nistri Jüri Ratase töövarjuks,“ rääkis Valdislav Žurbenko. 
„Ma tutvusin riigiametniku igapäevase tööga, nägin selle 
töö raskemaid külgi: väga tihe töögraafik, palju kohtu-
misi eri asutuste esindajatega, vajadus olla kompetentne 
paljudes ühiskonnaelu valdkondades, oskus vastu võtta 
õigeid otsuseid ning vastutada nende eest. Päev osutus 
väga huvitavaks ja produktiivseks: ma võtsin osa minist-
rite ümarlaua tööst, tutvusin uute elektrooniliste tehno-
loogiate võimalustega. Mul õnnestus suhelda Eesti pea-
ministri nõuniku Natalja Malleusega ning esitada talle 
mind huvitavaid küsimusi. Peale kõige sain praktiseerida 
eesti keelt.“ 

„Kui meenutasin selle päeva huvitavamaid hetki, tuli esi-
le paralleel oma eluga: mina kaitsen oma võistkonna au, 
kuna tegelen professionaalselt jäähokiga, Jüri Ratas aga 
kaitseb oma töös Eesti elanike huvisid,“ lisas ta. „Töö-
varjupäev andis mulle lisamotivatsiooni lõpetada güm-
naasium ning astuda ülikooli. Ja kes teab, võib-olla tule-
vikus saan ka mina töötada riigiasutuses Eesti vabariigi 
heaks.“ 

Haabersti Vene Gümnaasium

3.9.33 Õismäe gümnasistid 
praktiseerivad võõr-
keelt giididena 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi keelte ja kultuuri 
õppesuuna õpilased viivad võõrkeeles läbi linna-
ekskursioone. 

Oluline on leida õpilastele põnev õppevorm, kus saab 
rakendada õppetunnis omandatud teadmisi ning giiditöö 
sobib selleks suurepäraselt.

Eelnevalt käsitletakse ainetundides giidinduse algtõdesid 
ja osaletakse professionaalse giidi ekskursioonil. Kor-
raldatud on ekskursioon Tallinna vanalinnas, väljasõit 
Haapsallu ja Ants Laikmaa majamuuseumisse. Seekord 
seati sihiks Paldiski, kus külastati Amandus Adamsoni  
ateljeemuuseumit ning Pakri tuletorni. 

Aina Porman, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi saksa keele õpetaja

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi keelte ja kultuuri 
õppesuuna õpilased osalemas professionaalse giidi 
ekskursioonil Paldiskis
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Tallinna Saksa Gümnaasiumi humoreskide esitamise 
võistluse žürii esimees Jan Uuspõld ja „Keelepaelad 
2017“ laureaat Siim Lukas Simmo

Žürii esimees Jan Uuspõld ja noorema vanuserühma 
osalejad

3.9.34 Tallinna Saksa 
Gümnaasiumis tee-
vad õpilased nalja

Juba kuuendat aastat tipnes naljakuu aprill Tal-
linna Saksa Gümnaasiumis suurüritusega – hu-
moreskide esitamise võistlusega „Keelepaelad“. 

Enam ei piirduta följetonide ega naljalugudega eri auto-
ritelt, vaid lisandunud on omalooming, stand up-stiilis 
esitused ja lühifilmid. Omade seas on üritus väga popu-
laarne, mistõttu lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb läbida 
eelvoorud. Oodatud olid osavõtjad ka teistest koolidest. 

Žürii esimees ja ürituse patroon on Jan Uuspõld, teist 
aastat kuulus žüriisse ka muusikaürituste korraldaja Ind-
rek Ditmann.

„Humoreskide esitamisest igal aastal aprillikuus on saa-
nud traditsioon,“ rääkis Jan Uuspõld. „On näha, kuivõrd 
hea idee on selline üritus, kus õpilased saavad täieliku 
loominguvabaduse ja vastutada ise täiel määral selle eest, 
mida nad laval esitavad. Oleme koos olnud tunnistaja-
teks väga mitmele suurele üllatusele, kus mõni seni ta-
gasihoidlik õpilane on huumori abil avanud end ja oma 
mõttemaailma kogu kooli publiku ees. Kuna konkursile 
registreerimine on vabatahtlik, annab see igale esitusele 
eriti suure väärtuse. Loodan, et ettevõtmine innustab pal-
jusid ka edaspidi.“

Auhinnalauda on aidanud täita Mustamäe Linnaosa Va-
litsus, Maanteeamet, Linnateater, Rahva Raamat, Sky-
park ja lahked eraisikud. 

Järgmine humoreskide esitamise konkurss „Keelepaelad“ 
peetakse aprillis 2018.

Marge Raja ja Evely Kutsar, Tallinna Saksa Gümnaasiumi ürituse 
orgraniseerijad
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3.10 Me õpime koos. Haridus- 
 asutuste koostööprojektid

3.10.1 Tallinna Saksa 
Gümnaasiumi ja 
Tallinna 32. Keskkooli 
koostööprojekt 

Tallinna Saksa Gümnaasium (TSG) ja Tallinna 32. 
Keskkool viisid koostöös ellu projekti „Sakslaste 
jälgedes“.

Ühisprojekt kasvas välja mõlema kooli saksa keele õpetaja-
te soovist tuua vaheldust saksa keele tundidele klassiruumis 
ning suunata noored avastama Tallinna vanalinna ajalugu, 
mis on tihedalt läbi põimunud saksa ajaloo ja kultuuriga. 

6. aprillil 2017 võistlesid ühises võistkonnas mõlema 
kooli 10.–12. klasside õpilased, kes olid saksa keelt haka-
nud õppima algajatena 10. klassis. Kasutati nutitelefone, 
sest orienteerumismäng oli koostatud äpi Loquiz põhjal.

Digiorienteerudes saadi muu hulgas teada, et Saiakangi 
nimetus oli 14. sajandil Weckengang, kuna siin asus pal-
ju saiapoekesi. Pildistati Tallinna vanimat, aastast 1684 
Pühavaimu kiriku seinal töötavat kella, mille autoriks 
on Christian Ackermann. Praegune Kinga tänav kandis 
varem aga nimetust Schuhstrasse, kuna siin asusid saa-
papoed ja kingsepaärid. Avastati, et praeguses Nukuteatri 
hoones alustas 1809. aastal tegevust esimene saksakeelne 
professionaalne teater.

Mängus kogesid õpilased, kui palju saksa ajaloo ja kul-
tuuri jälgi võib Tallinnas leida. Tagasisides avaldasid nad 

lootust, et taolisi üritusi korraldatakse edaspidigi.
Mängu koostasid ja korraldasid TSG saksa keele õpeta-
jad Küllike Kütt, Mari Eerme, Katre Merilaid ja Tallinna 
32. Keskkooli saksa keele õpetaja Liina Kitt.

Küllike Kütt, Tallinna Saksa Gümnaasiumi võõrkeelte õppetooli juha-
taja, saksa keele õpetaja

3.10.2 Tallinna Mahtra 
Põhikooli ja Kallavere 
Keskkooli ühisprojekt 

Aprillis 2017 osalesid Tallinna Mahtra Põhikooli 
esimesed klassid ja külalised Kallavere Keskkoo-
list projektis „Kas kraanivee joomine võib olla 
ohtlik?“. 

Projektipäev oli kakskeelne, suheldi nii eesti kui ka vene 
keeles. Päeva alguses osalesid lapsed tutvumismängudes 
ning vaatasid multifilmi „Kust tuleb vesi meie kraanides-
se?“. Arutati, kas kraanivett võib juua. Lastest said uuri-
jad, kes vaatasid vett läbi viie aspekti: maitse, värv, sete, 
lõhn, läbipaistvus. Päeva lõpuks joonistati plakateid ning 
tehti kokkuvõte. 

Projekti valmistasid ette õpetajad Anna Talisainen (Tal-
linna Mahtra Põhikool) ja Kristina Matejuk (Kallavere 
Keskkool). Loodetavasti jätkub koostöö ka edaspidi.

Tallinna Mahtra Põhikool

Tallinna Saksa Gümnaasium ja Tallinna 32. Keskkool 
viisid ellu projekti „Sakslaste jälgedes“, mille ühe osa-
na õpiti digiorienteerudes tundma vanalinna 

Tallinna Mahtra Põhikooli esimesed klassid ja külalised 
Kallavere Keskkoolist projektis „Kas kraanivee joomine 
võib olla ohtlik?“
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3.10.3 Tallinna 21. Kooli ja 
Tallinna Jaan Poska 
Lasteaia muusika- 
projekt

Tallinna 21. Kooli 3.a klassis tegutseb juba teist 
aastat klassiorkester. Oma kogemusi jagati Tal-
linna Jaan Poska Lasteaia lastega. 

Ühise muusikaprojekti „Iga pill on tähtis“ käigus tutvus-
tasid õpilased lasteaia vanema rühma lastele orkestris ka-

sutatavaid muusikariistu: õpiti tundma pillide välimust, 
kõla, otstarvet ja tähtsust. Õpilasorkester demonstreeris 

eri pille ja nende kokkumängu. Lisaks mängiti ning mu-
sitseeriti üheskoos.

Ettevõtmise eesmärgiks oli tutvustada erinevaid pille ja 
orkestri koostööd ning äratada huvi muusika vastu. Täht-
sustati koostööd ja toetati igaühe individuaalset rolli, mo-
tivatsiooni ja huvi.

Tallinna 21. Kool

3.10.4 Tallinna Saksa 
Gümnaasiumi ja 
Tallinna Liivaku 
Lasteaia ühisüritu-
sed

2016. aasta oktoobris külastasid Tallinna Saksa 
Gümnaasiumi 10. klassi õpilased naabruses paik-
neva Tallinna Liivaku Lasteaia peret.

Õpilased tegutsesid lasteaiarühmades paarikaupa. 
Alguses mängiti lastega tubades, hiljem siirdusid 
vanemad rühmad koos abilistega väikesele matkale ja 
nooremad õuealale mängima. Osa 10. klassi õpilasi on 
ka ise kunagi samas lasteaias käinud. Taaskohtumine 
toidutädiga ja oma vanas rühmas ringi vaatamine tõi 
meelde palju mälestusi. 

Ühistegevust nautisid nii väikesed kui ka suured, mis-
tõttu otsustati kokkusaamisi jätkata. Nii käidigi vahetult 

Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Liivaku Lasteaia ühistegevusi nautisid nii väikesed kui ka suured

Tallinna 21. Kooli 3.a klassi orkester jagas oma koge-
musi Tallinna Jaan Poska Lasteaia lastega
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enne jõule lasteaias väikest muusikalist jõulupidu pida-
mas. Esinesid lasteaia- ja koolilapsed ning luuletuse lu-
gemisest ei pääsenud ka õpetajad. 

Lasteaialapsed külastasid kooli märtsis. Tulevastele koo-
lijütsidele tutvustati koolimaja ja vaadati pealt ka päris 
koolitundi. Õhinat oli palju ja nii mõnigi sügisel kooli 
tulev laps tahtis kooliteed kohe alustada.

Side kooli ja lasteaia vahel on loodud ning järgmisel õp-
peaastal on plaanis juba uued ühistegevused. 

Ivi Olev ja Merike Kaljumäe, Tallinna Saksa Gümnaasium

3.10.5 Tallinna Õismäe 
Gümnaasiumi ja 
Tallinna Meelespea 
Lasteaia spordipäev 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi esimesed klassid 
sportisid vastlapäeval koos Tallinna Meelespea 
Lasteaia koolieelikute rühmadega.

Kuna ilmataat oli lumega kitsi ja õue liugu laskma minna 
ei saanud, sporditi kooli võimlas. Esimeste klasside ke-
halise kasvatuse õpetaja Tiiu Kork oli üles seadnud mitu 
erinevate harjutuste pesa. Koolieelikud nautisid tegutse-
mist suures võimlas ja õpilased olid uhked, et said näi-
data, mida nad on koolis juba õppinud. Õpetajatele olid 
korraldamisel abiks 8. klassi tüdrukud. 

Silvi Krebs, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi algklasside õppetooli juht

3.10.6 Koostööprojekt 
„Eesti – tuhandete 
saarte maa“ 

Tallinna Linnamäe Lasteaed, Tallinna Kihnu Las-
teaed, Tallinna Loitsu Lasteaed ja Tallinna Muhu 
Lasteaed viisid ellu ühisprojekti „Eesti – tuhande-
te saarte maa“.

Septembris 2016 alanud projekti põhieesmärk oli tutvus-
tada lastele Eesti saari, suuremate saarte loodust, vaata-
misväärsusi ja traditsioone õppekäikude, tegevuste, las-
teaedade ühisürituste kaudu. 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi esimesed klassid spor-
tisid vastlapäeval koos Tallinna Meelespea Lasteaia 
koolieelikutega

Lasnamäe lasteaedade ühisprojekti „Eesti – tuhandete 
saarte maa“ lõpuüritus Lindakivi Kultuurikeskuses
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Lasteaedade vahel jaotati ära neli Eesti saart: Kihnu, 
Hiiumaa, Saaremaa ja Muhu. Iga lasteaed koostas õppe-
aastaks tegevuskava oma saare tundmaõppimiseks ning 
tegi koostööd teiste asutuste ning lasteaedadega. Korral-
dati ka ühisüritusi, kus lasteaiad tutvustasid üksteisele 
metoodilisi materjale. 

29. märtsil 2017 toimus Lindakivi Kultuurikeskuses pro-
jekti lõppüritus, millest võtsid osa ka Tallinna Haridusa-
meti vanemspetsialist Anne Targem, Lasnamäe Linnaosa 
vanema asetäitja Oksana Jalakas ning kultuuri- ja noor-
sootöö osakonna juhataja Eve Annus.

Lõppüritusel tutvustasid lasteaiad üksteisele projekti käi-
gus tehtud õppekäike, tegevusi ja omandatud teadmisi, 
lapsed esinesid laulude ja tantsudega. Tunti rõõmu ja uh-
kust, et elatakse Eestimaal.

Kogu projekti tegevust kajastati blogis:

 
http://tuhandetesaartemaa.blogspot.com.ee 

Allikas: Tallinna Loitsu Lasteaed

3.10.7 Koostööprojektid 
Lahemaa 
Looduskooliga 

Lahemaa Looduskoolis toimus 2016. aastal viis 
noortekohtumist, kus osales 126 õpilast Loksa 
Gümnaasiumist, Tallinna Kristiine Gümnaasiu-
mist ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumist. 

Kohtumiste kandvaks teemaks oli loodus ja pärandkul-
tuur, merekultuur. Pooled õpilastest ei räägi eesti keelt 
emakeelena. Eesmärgiks oli julgustada ja toetada mul-
tikultuurses kodus kasvavaid, kuid eestikeelses koolis 
õppivaid põhikooli noori eesti keeles suhtlemisel ning 
spetsiifilise sõnavara omandamisel, kasutades erinevaid 
tegevusi ja aktiivõppemeetodeid. 

Matkad ja laagrid andsid suhtlemiskogemuse kõrval 
teadmisi keskkonnast ja käitumisest looduses, meretee-
malist oskussõnavara, vilumuse meisterdada naturaal-
setest vahenditest rahvapärast tarbekunsti. Kohtumistel 
nauditi traditsioonilist eesti kööki ning sooja suhtlust. 

Noortelaagrite rühmajuhtideks olid Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumi õpetajad Jaanika Kall, Katre Tuisk ja Kris-
tel Vaiksaar.  

Praeguseks on paljud noortekohtumistest osavõtjad ise 
projekte kirjutanud ja ellu viinud, luuakse sidemeid teis-
te koolide õpilastega. Lahemaa Looduskooli tegemistes 
aktiivselt kaasa löönud Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 
(KSG) noored korraldasid põhikooliklassidele mere-

teemalise viktoriini. Kevadel valmis koostöös Tallinna 
Pae Gümnaasiumi noortega mitmekeelne sõnamängude 
komplekt, mida saab kasutada õppetöös nii keeletundides 
kui ka geograafias. 

Koostööprojektid kaasavad õpilasi aktiivsemalt õpiprot-
sessi, julgustavad neid ise uusi meetodeid kasutama, oma 
tegevust analüüsima, suhtlema teiste noortega väljaspool 
oma tavapärast suhtlusringkonda ning on suureks toeks 
üldpädevuste (eriti just sotsiaalse ja suhtluspädevuse 
ning ettevõtlikkus- ja väärtuspädevuse) kujundamisel. 

17. märtsil 2017 anti Vändra Gümnaasiumis kätte tä-
navused keeleteo auhinnad. Kadrioru Saksa Gümnaa-
sium oli märgitud keeleteo nominendiks tänu Lahemaa 
Looduskooli noortelaagrite korraldamisele KSG endise 
õpetaja Maie Itse juhtimisel. 

Lahemaa Looduskooli ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ühi-
sed tegemised jätkuvad projektilaagritega ka 2017. aastal. 

Kristel Vaiksaar, Kadrioru Saksa Gümnaasium

KSG märgiti tänu Lahemaa Looduskooli noortelaagrite 
korraldamisele aasta keeleteo nominendiks 

Merekultuuriaastale kohaselt veedeti KSG ja Lahemaa 
Looduskooli koostööprojektis osa aega veesõppepäevadel 

http://tuhandetesaartemaa.blogspot.com.ee/
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3.10.8 Kolme kooli ühised 
virtuaaltunnid

2016/17. õppeaasta II perioodist käivitus kolmes 
Tallinna koolis – Kadrioru Saksa Gümnaasiumis, 
Jakob Westholmi Gümnaasiumis ja Tallinna Ühis-
gümnaasiumis –  esimest korda ühine gümnaa-
siumi videokursus „Protokoll ja etikett“. 

Esimese tervikliku proovikursuse „Kolme kooli ühised 
videolahendusega koolitunnid“ eesmärgiks oli anda õpi-
lastele üldteoreetilisi ja praktilisi teadmisi ametisuhtluse 
alustest, viisaka käitumise reeglitest kodus ja tööl, dip-
lomaatilise ja ametiprotokolli alustest ning rakendusvõi-
malustest igapäevaelus. 

Esimene kursus kestis septembrist detsembrini, sisalda-
des 24 tundi loenguid ja 11 tundi iseseisvat tööd. Lekto-
riks oli Rando Kuustik, Jakob Westholmi Gümnaasiumi 
direktor ja õpetaja. Märtsist juunini kestnud teisel kur-
susel „Inimene ja õigus“ omandasid õpilased oskuse ära 
tunda õiguslikke probleeme, tõusis õpilaste teadlikkus 
õigusküsimustest ja arenes nende õiglus- ja õigustunne-
tus. Kursuse õpetaja oli Mihkel Kõrbe, Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumi gümnaasiumi õppetooli juht ning ajaloo ja 
ühiskonnaõpetuse õpetaja. 

Kolm kooli soovivad nende kursuste raames jätkata 
koolidevahelist ainealast, õpetajate- ja õpilastevahelist 
koostööd. Arvestades parimaid haridustehnoloogiaid 
tahetakse pakkuda õpilastele kaasaegset ja omanäolist 
õpikeskkonda, avardada uute lahenduste kaudu õppe-
võimalusi väljaspool klassiruumi ning toetada õpetajate 
professionaalset arengut. 

Esimesed katselised kolme kooli ühised videotunnid 
korraldati juba möödunud õppeaastal, kui kõikides ühis-
tundides osalesid kolme kooli gümnaasiumiosa õpilased 
korraga. Ühistundide pidamist toetab Izall.Com OÜ, ta-
gades koolides vajaliku videolahenduse.

Mihkel Kõrbe, Kadrioru Saksa Gümnaasium

3.10.9 Tallinna Kesklinna 
Vene Gümnaasiumi ja 
Tallinna Juudi Kooli 
ühine õppeprojekt 

Sügisel 2016 viisid Tallinna Kesklinna Vene Güm-
naasium ja Tallinna Juudi Kool ühiselt ellu õppep-
rojekti „Muutuv maailm ja rahvusvahelised orga-
nisatsioonid“. 

10.–15. oktoobril ning 12.–18. detsembril 2016 toimusid 
koostööprojekti raames õppereisid Euroopa Liidu institut-
sioonidesse.  

Väisati Amsterdami, Luksemburgi ning Strasbourgi, kus 
tutvuti põhjalikult Euroopa Liidu asutuste tööga. Külas-
tati Euroopa Parlamendi 2016. aasta viimast istungit. 
Kohtuti Eesti diplomaatide, Eestit esindavate Euroopa 
Parlamendi saadikute ning Euroopa Inimõiguste Kohtu 
ja Euroopa Nõukogu (EN) kõrgete ametnikega. 

Euroopa Inimõiguste Kohtu tööd tutvustas õpilastele II 
sektsiooni aseesimees professor Julia Laffranque. Eu-
roopa Nõukogu peahoones vaadati filmi organisatsiooni 
tööst ning vesteldi EN Parlamentaarse Assamblee info- 
ja pressiosakonna juhiga. Külastati ka Eesti Vabariigi 
alalist esindust Euroopa Nõukogu juures. 

Kohtumisel suursaadik Katrin Kivi ja teiste diplomaa-
tidega tõdeti, et tegemist oli esimese korraga, mil Eesti 
koolirühm esindust külastab. Meenus aastatagune külas-
käik NATO peakorterisse, kus kuulsime samu sõnu. 

Õppereiside käigus osaleti ka rahvusvahelistel Euroscola 
õppepäevadel. Ligikaudu 900 eri Euroopa Liidu riikidest 
pärit õpilast jagunes eri teemadega tegelevatesse töörüh-
madesse. Teemade valik oli lai, näiteks: säästev areng, 
rändekriis ja julgeolek, noorte tööhõive jpm. Iga grupp, 

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna 
Juudi Kooli õpilased osalesid õppeprojekti „Muutuv 
maailm ja rahvusvahelised organisatsioonid“ käigus 
Euroscola õppepäevadel
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nn parlamendi komisjon, töötas välja ühe „seaduseelnõu“ 
ning tutvustas seda siis „täiskogu istungil“. Strasbourg’is 
16. detsembril toimunud üldkogule valis õpilaste esindus 
oma esindajaks Anna Ossadtšenko (Tallinna Kesklinna 
Vene Gümnaasium).

Õppeprojekt nägi ette ka ekskursiooniprogrammi Riias, 
Barcelonas ja Stockholmis. Õpetajad usuvad, et  sellistest 
üritustest osavõtt laiendab tohutult õpilaste silmaringi 
ning võimaldab neil sirguda vastutustundlikeks euroop-
lasteks ning aktiivseteks kodanikuühiskonna liikmeteks.

Dmitri Rõbakov, ühiskonnaõpetuse ja ajalooõpetaja, Tallinna Kesklin-
na Vene Gümnaaium, Tallinna Juudi Kool

3.10.10 Tallinna Kivimurru 
Lasteaias  
harjutavad kätt  
gümnasistid

Traditsiooniliselt tähistatakse Tallinna Kivimur-
ru Lasteaias õpetajate päeva koos Tallinna Pae 
Gümnaasiumiga. 

Gümnaasiumiõpilased valmistavad ette õppeprogrammi 
ning korraldavad tegevusi täis päeva iseseisvalt, muidugi 
lasteaia õpetajate valvsa pilgu all. Õpilaste jaoks on see 
hea võimalus proovida õpetajatööd. Paljud tunnevadki 
endas soovi lapsi õpetada. 

Lasteaialastele annab selline ühepäevane muutus palju 
positiivseid emotsioone. 

Olesja Tandorf, Tallinna Kivimurru Lasteaia direktor

3.10.11 Sitsi Lasteaia ja 
Lasteaia Kajakas 
lapsed võistle-
sid viktoriinil 
„Mereseiklus“

23. novembril 2016 korraldas Sitsi Lasteaed pro-
jekti „Näoga mere poole“ raames viktoriini „Me-
reseiklus“. 

Viktoriinil osales kaks koolieelikute rühma: üks Sitsi 
Lasteaiast ja teine Lasteaiast Kajakas.  

Nagu laevas ikka, olid meeskondadel kaptenid. Mees-
konnad tervitasid teineteist ning viktoriini juhendaja tut-
vustas viktoriini teemat ja reegleid. Noored meremehed 
vastasid küsimustele ja mängisid mitut mängu: „Pane 
pilt kokku“, „Pane sõna kokku“ ja „Paadiga päästmine“. 
Eraldi konkurss oli ka kaptenitele. Merehundid pidid il-
mutama tõelist leidlikkust, nutikust ja isegi vaprust.

Iga õige vastuse eest said meeskonnad „kala“. Küll olid 
lapsed mures, kui hakkasid lõpus neid üle lugema, aga 
õnneks tuli „saak“ võrdne. Žürii andis iga meeskonna 
kaptenile tänukirja tubli ja aktiivse osalemise eest, soovis 
pärituult igas ettevõtmises ja olla alati laineharjal. 

Vesiroosi rühma lapsed kutsusid külalised vaatama oma 
näitust merekunstnik Ivan Aivazovsky maali „Purjelaev“ 
järgi tehtud joonistustest.

Sitsi Lasteaias on haridusprogrammi „Näoga mere poo-
le“ raames avatud ka käsitöönäitus „Meri ja mere elani-
kud“. 

Olga Glazunova, Sitsi Lasteaia direktori asetäitja õppe- ja  
kasvatustöö alal

Tallinna Kivimurru Lasteaias tegelesid lastega “asen-
dusõpetajad” Tallinna Pae Gümnaasiumist
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3.10.12 GAG ja TRK tähista-
vad oma sünnipäevi 
korvpallimatšiga 

Gustav Adolfi Gümnaasium (GAG) ja Tallin-
na Reaalkool (TRK) tähistavad igal aastal oma 
sünnipäevi korvpallimatšiga. 

Aastal 2016 oli tegu juubelitega: GAG sai 385- ja Tal-
linna Reaalkool 135-aastaseks. Tähtsa sündmuse auks 
pidasid koolid 2. septembril 2016 Vabaduse väljakul taas 
maha korvpallipallilahingu.  

Koolid on spordis võtnud mõõtu juba alates 7. juunist 
1920, mil peeti esimene kahe kooli vaheline korvpal-
lilahing. Traditsiooniks on saanud, et koolid kohtuvad  
korvpalliplatsil iga viie aasta järel. Kuigi ajaloolised kon-
kurendid, tehakse tänapäeval eelkõige tõhusat koostööd 
lastele parima hariduse võimaldamiseks.

„Sümboliseerigu tore ja sportlik avalikus linnaruumis 
peetav kahe kooli korvpallimatš noorte liikumist ja sporti 
ning seda, et sama tähtis kui teadmiste ja tarkuse oman-
damine on ka hool ja teadlikkus oma tervise ja aktiivse 
liikumise eest,“ rääkis GAGi direktor Hendrik Agur.

Vabaduse väljakule mindi rongkäigus Gustav Adol-
fi Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli eest. Pidulikul 
avatseremoonial Vabaduse väljakul osalesid Tallinna 
abilinnapead Taavi Aas (linnapea ülesannetes) ja Mihhail 
Kõlvart. Omavahel mängisid kõikide vanuseklasside õpi-
laste, vilistlaste  ja õpetajate koondised. Korvpallikohtu-
mist kommenteeris Tarmo Tiisler. Ürituse patrooniks oli 
endine tippkorvpallur Margus Metstak.

Allikas: Ene Saar, Tallinna Reaalkooli direktor; Hendrik Agur, Gustav 
Adolfi Gümnaasiumi direktor

3.10.10 Tallinna Mesimummi 
Lasteaia ja KSG ühi-
ne sõbrapäev

20. veebruaril 2017 tähistasid Tallinna Mesimum-
mi Lasteaia „mesimummid“ koos Kadrioru Saksa 
Gümnaasiumi (KSG) 8. klassi õpilastega sõbra-
päeva. 

Kui tavaliselt tähistatakse sõbrapäeva isekeskis, siis see-
kord kutsuti külla ka suuremad sõbrad, keda taheti tänada 
toredate matemaatika- ja teatrikohvrite eest, mille koo-
lilapsed käsi- ja tööõpetuse tundides olid neile meister-
danud.

Õpetajad demonstreerisid kohvrite sisu ja kasutusvõi-
malusi õppetöös ning esitasid tänutäheks nukuetenduse 
„Kakuke”. Üritus oli oluline tähistamaks lasteaia ja kooli 
sõprust ja head koostööd nii praegu kui ka tulevikus.

Themis Parrol, Tallinna Mesimummu Lasteaia õpetaja 

Tallinna Mesimummi Lasteaia õpetajad esitasid kü-
lalistele Kadrioru Saksa Gümnaasiumist tänutäheks 
nukuetenduse „Kakuke”
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3.11.1 Õppenõustamisteenus 
Tallinnas

Tallinna Haridusameti kaudu osutatud 
õppenõustamisteenust on alates 2015. aastast 
kasutatud üle 12 100 korra.

Õppenõustamisteenust osutab Tallinnas ja Harjumaal 
Sihtasutuse Innove Põhja-Eesti Rajaleidja keskus. Arves-
tades keskuse suurt töökoormust hakati Tallinna haridu-
sasutustele alates 2015. aasta jaanuarist õppenõustamis-
teenust osutama ka Tallinna Haridusameti kaudu.

Jaanuarini 2017 osutati haridusameti kaudu õppenõusta-
misteenust järgmiselt: individuaalseid nõustamisi 2135 
korda; perenõustamisi 141 korda; kaugnõustamisi 86 
korda; grupinõustamisi 311 korda; ümarlaudu on kor-
raldatud 63 korral. Lapsi on nõustatud ligikaudu 5000 ja 
täiskasvanuid 5600 korral. Esmatasandi abi on koolieel-
setes lasteasutustes ja koolides osutatud 1500 korral.

Tegelik vajadus õppenõustamisteenuse järele on aga veel-
gi suurem, mistõttu otsustati tugiteenuste parema kätte-
saadavuse tagamiseks luua iseseisev asutus Tallinna Õp-
penõustamiskeskus. See avab oma uksed oktoobris 2017.

TÕNKi tegevuse eesmärk on osutada hariduse tugiteenu-
seid Tallinna lastele ja noortele, Tallinna haridusasutuste 
spetsialistidele ja õpetajatele ning lapsevanematele.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linna 
lõppeesmärgiks see, et keskuse filiaalid paikneks igas 
linnaosas. „Aga linn mitte ainult ei ava uusi asutusi, vaid 
plaanis on tõsta koolides ka tugiteenuste rahastamist 
järgmisel aastal,“ lisas abilinnapea. „See täiustab kogu 
erivajadustega laste ehk HEV-hariduse süsteemi.“

Allikas: Milena Pogodajeva, THA hariduskorralduse osakonna peas-
petsialist

3.11.2 Tallinna Tondi 
Põhikooli põnevad 
projektid

Õunaralli ehk õunatalgud
20. septembril 2016 korraldas Tallinna Tondi Põhikool 
õunaralli ehk õunatalgud. 

Õppepäeva eesmärgiks oli saada teadmisi õunamaail-
mast: kuidas valmistada õunast tervislikku mahla, moosi, 
salateid ja küpsetisi.  

Hommikul kiirustas kogu koolipere korvpalliväljakule, 
kus direktor Sirli Väinsar andis õunaralli stardi. Tööd 
alustasid viis õunateemalist tööjaama.

Esimeses tööjaamas tuli õppida õunu koorima ning neist 
maitsvat õunamoosi valmistama. Juhendajateks olid õpi-
lased ise. Moosi keedeti päeva jooksul kokku ligi kaks-
kümmend liitrit!

Teises tööjaamas oli mahlapress. Esmalt tuli õunad hooli-
kalt pesta ja puhastada, siis purustada ning saadud õuna-
massist mahl välja pressida. Õpilased said teada, kuidas 
õunapress töötab ja millised on masina osad. Õunamass 
tuli väga täpselt riidele asetada ning alles siis sai alustada 
pressimisega. Igal õpilasel oli kaasas pudel värske mahla 
jaoks. Kokku saadi ligi 150 liitrit värsket õunamahla.

Kolmas tööjaam pakkus talgulistele värskelt keedetud 
õunamoosiga pannkooke. Neljandas ja viiendas tehti 
õunatrükitehnikas kunsti ning meisterdati päevalille-
seemnetega õunasiilikuid. Viimased on talvel kindlasti 
meelispalaks lindudele. Töötubades valmistatud 131 õu-
naloomakesega kaunistati koolimaja peaukse esine trepp. 
Ülekooliline õunaralli õnnestus suurepäraselt, ka ilmaga 
vedas!

Maire Paluveer, Tallinna Tondi Põhikooli huvijuht

Tallinna Tondi Põhikool õunarallil meisterdati päevalil-
leseemnetega õunasiilikuid

3.11 Me õpime kaasates. Eri- 
 vajadustega laste toetamine
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Das Leckermäulchen in der Küche 
ehk maiasmokad köögis 
Tallinna Tondi Põhikoolil on traditsioon tähistada Eesti 
vabariigi sünnipäeva rahvustoidupäevana. 

Kuna 2017 on laste ja noorte kultuuriaasta, valmistati 
laste lemmiktoite ehk traditsioonilisi magustoite. Mit-
med tänapäeval Eesti toiduks peetavad road on tulnud 
meile Saksa köögist. Eesti talupoeg pidas omal ajal lugu 
toitvast ja käepärastest toiduainetest valmivast lihtsast 
toidust. Keerukamad katsetused ja põnevamad maitsed 
jõudsid eesti koju mõisaköögist. Tänaseks on need toi-
dud nii omaks saanud, et on väga raske eristada, mis on 
täpselt eesti toit ja mis saksa oma.

Kõik toimetulekukooli klassid said valida, millist magus-
toitu valmistada. Ühine toidutänav avati 22. veebruaril, 
mil külas olid nii vanemad kui ka teiste koolide õpetajad.

Kõige väiksemad maiasmokad 1.m klassist valmistasid 
magustoitude klassikat – saiavormi, õppides saiakuubi-
kute tegemist. Väikesed kokaabilised 2.m klassist pakku-
sid rukkivahtu pohlalisandiga. Nemad harjutasid vahus-
tamise oskust ja said selgeks, et rukkijahust saab muudki 
kui rukkileiba. 

3.–4.m klassi abikokad küpsetasid „vaeseid rüütleid“ 
ehk saksapäraselt Armer Ritter (praesai magusas muna-
piimas). Hoolsasti harjutati pliidi kasutamise ja praadi-
misoskust. 7.–9.m klassi osavad kokad pakkusid sametist 
bubertit hapuka kisselliga. Nemad harjutasid vahustami-
se ja keetmise oskust. 

8.m klass valmistas klassikalist saksa magustoitu Rote 
Grütze ehk punast marjasuppi. Selle magusa supi keet-
miseks sobivad kõik punased marjad: kirsid, vaarikad, 
maasikad, põldmarjad ja sõstrad. Marjasuppi keetes jäid 
marjade nimedki paremini meelde! 8.–9.v kokapoisid te-
gid õunapomme ehk Apfel im Schlafrock. Selgus, et need 
pommid ei ole sugugi ohtlikud, vaid hoopis maitsvad. 
Roa valmistamisel läks pähklite purustamiseks isegi haa-
mrit vaja. Õuna sisse peideti pähkli-rosina-suhkrusegu.

LA2-LÕ lisaõppe õpilased said õpetaja juhendamisel 
valmis magustoidu „paks piim“ ehk Dicke Milch va-
hustatud hapupiimast, millele lisati leiva-kaneelipuru. 
LA2-LÕ lisaõppe kokatüdrukud valmistasid klassikalist 
roosamannat ehk mannavahtu. Nemad harjutasid samuti 
keetmist ja vahustamist. 3.LÕ klassi kokapoisid keetsid 
valmis leivasupi õuna- ja musta ploomi lisandiga, saksa-
päraselt Brotsuppe mit Äplfeln und Plaumen. 

Tööõpetuse õpetaja Heidi Sild üllatas ebatraditsiooniliste 
õunasõõrikutega, mis lausa sulasid suus. Need olid õlis 
küpsetatud õunarattad ehk Apfelkrapfen’id kaneeli ja 
rohke roosuhkruga.

4.v klass pakkus vallatu nimega magustoitu „Tule homme 
jälle!“ (Komm Morgen Wieder!). Need kohupiimaga täide-
tud pannkoogid olid imehead! Õpilased harjutasid koogit-
aigna osiste mõõtmist, kaalumist ja taigna kokkusegamist.  

Kõik tublid maiasmaokad said sellest päevast mäles-
tuseks lisa-aasta õpilaste keraamikatunnis valmistatud 
suhkrulusikad. Ilmumas on kooli magustoiduretseptide-
ga kokaraamat. 

Rahvustoidupäevaga hoiame oma vanaemade traditsioo-
ne. Lisaks saadakse üha tublimateks kokaabilisteks nii 
koolis kui ka kodus. 

Ege Kuusk, Tallinna Tondi Põhikooli klassiõpetaja

Tänavanäitus Tondi põhikooli aial
16. maist 6. juunini 2017 olid Tondi ja Haraka tänaval 
liiklejad näituse keskel – Tallinna Tondi Põhikool oli 
oma kooli aiale välja pannud laste joonistused. 

Kõik 109 väljapandud tööd olid maalitud laste tähelepa-
nekutest ning jutustasid ühel või teisel moel loo nende lä-
hikonnast. Piltide seast võis leida väga erilise kassi Väst-
riku tänavalt, kihutava „porgandi“ [rongi] Sürgaverest, 
siilid ja rebased Kisuverest, onu Heizi Maisi ja Auna täna-
va nurgalt puu seest ning toimekad tänavavaated Tartust. 

Pildid maaliti kunstiharidusprojekti „Valgele valgega“ 
raames, mis toetab oma tegevustega erivajadustega õpi-
laste kunsti ja käelise tegevuse arengut. Tänavu tähistas 
projekt oma kümnendat tegevusaastat Tondi Põhikoolis. 
Projektis osalejad seiklesid peale töötubade Laste Vaba-
riigi labürindil-mängualal.

28 silmapaistvama joonistuse autorit said võimaluse Nu-
kufilmi Lastestuudios oma joonistused elavaks muuta. 
Paari tunniga olid multikad valmis, helindatud ning pro-
jektipäeva lõpuks ka kõigile ette näidatud. 

Osalesid Tallinna Tondi Põhikooli, Tallinna Kadaka Põ-
hikooli, Käo Põhikooli, Astangu Kutserehabilitatsiooni 
Keskuse, Tallinna K. Pätsi Vabaõhukooli, Ristiku Põhi-
kooli, Tallinna Heleni Kooli, Randvere Kooli, Kiigemet-
sa Kooli, Lahmuse Kooli, Nurme Kooli, Vaeküla Kooli, 
Tartu Kroonuaia Kooli, Porkuni Kooli ja CJD Christop-
horusschule Hoppenrade kooli õpilased. 

Tänavanäitus Tallinna Tondi Põhikooli aial köitis möö-
dujate tähelepanu
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Projekti toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ning 
Tallinna Haridusamet, samuti Tallinna Külmhoone, OÜ 
Koopia Niini & Rauam, OÜ Dermoshop ja mitmed tei-
sed ettevõtted. 

Kõiki tänavanäituse töid ja laste lustakaid multikaid saab 
vaadata projekti kodulehelt, kus leiab inspireerivat ma-
terjali kunstitundide pidamiseks.

 
valgelevalgega.wordpress.com.  

Silvia Paluveer, Tallinna Tondi Põhikooli kunstiõpetaja

3.11.3 Piparkookide päev 
Mustamäe erilistele 
lastele 

1. detsembril 2016 korraldas Tallinna Männikäbi 
Lasteaed piparkookide päeva, kuhu kutsuti külla 
(erivajadustega) lapsed neljast lasteaiast. 

Kutse said Tallinna Vesiroosi Lasteaia, Tallinna Õuna-
kese Lasteaia, Tallinna Rõõmupesa Lasteaia ja Tallinna 
Pallipõnni Lasteaia lapsed. Üritusel osales viiest laste-
aiast kokku 90 last ja 15 saatjat. 

Abipäkapikkude toel valmistasid lapsed töötubades pi-
parkooke, meisterdasid käbidest jõulukaunistusi, tutvu-
sid toredate pillidega, millega musitseerisid, ning laulsid 
ja tantsisid. Väike poni viis kõik lapsed oma kaarikuga 
sõidule. Järjekorda oodates joodi välikohvikus teeglögi 
ja söödi otse ahjust tulnud piparkooke. Külalistele meel-
dis väga see meeleolukas päev ning nad avaldasid soovi, 
et sellest saaks traditsioon. 

Ürituset toetas Mustamäe Linnaosa Valitsus.

Pille Maasik, Tallinna Männikäbi Lasteaia eripedagoog

3.11.4 Muusikafestival 
Vikerkaar” – võimalus 
laval rõõmu tunda

19. aprillil 2017 toimus juba neljandat korda Linda-
kivi Kultuurikeskuses eriliste laste muusikafesti-
val Vikerkaar 2017. 

Algselt osalesid festivalil vaid Lasnamäe kollektiivid, 
kuid 2015. aastast liitusid teistegi koolide ja lasteaeda-
de lapsed ning õpetajad. Iga osaleja sai võimaluse ennast 

väljendada ning tunda end tõelise artistina kas lauldes 
koori- või soololaule, tantsides, pilli mängides või esi-
nedes „paberorkestris“. Iga laps on omamoodi andekas 
ning tal on õigus tunnustusele ja edule. Korraldajad soo-
visid toetada laste usku oma võimekusse.

Festivali korraldasid Tallinna Lindakivi Kultuurikeskuse 
direktor Tamara Krõssina ning muusikaõpetajad Irina Fa-
dejeva ja Marina Serova. Abiks olid Lasnamäe Linnaosa 
Valitsus, Lasnamäe Põhikool, Tallinna Kadaka Kool, Tal-
linna Kanutiaia Huvikool, Tallinna Ülemiste Lasteaed, 
Tallinna Lasteaed Kajakas, Tallinna Järveotsa Lasteaed, 
Tallinna Linnamäe Lasteaed, Tallinna Lindakivi Laste-
aed, Tallinna Mustakivi Lasteaed. 

Irina Morozova, Tallinna Lindakivi Lasteaia õppealajuhataja

3.11.5 Erivajadustega las-
te muusikafestival 
„Pillimehed oleme“

2017. aasta maikuus toimus Tallinna Kadaka Põ-
hikoolis esimene erivajadustega laste instrumen-
taalmuusika festival „Pillimehed oleme“. 

Festivali eesmärk oli pakkuda lastele võimalust näidata 
oma talenti pillimängus, tõsta nende enesehinnangut, in-
nustada õpetajaid jagama edukaid kogemusi. 

Festivalil said kokku Tallinna Järveotsa Lasteaia kasvan-
dikud ning Tallinna Tondi Põhikooli ja Tallinna Kadaka 
Põhikooli õpilased. Kadaka põhikoolis õpib palju Järve-
otsa lasteaia endisi kasvandikke. Tõelise sõpruse puhul ei 
ole takistuseks ka erinevad õppekeeled. 

Festivali muusikaline programm oli rikkalik ja huvi-
tav. Lapsed mängisid viiulit, plokkflööti, klaverit, tegid 
muusikat konga (tumba), puidust pulkade, tamburiini ja 
teiste löökpillidega. Laval esinesid duetid, kvartetid ja 

Tallinna Kadaka Põhikooli instrumentaalmuusika fes-
tivalil „Pillimehed oleme“ mängisid lapsed isetehtud 
pillidel

file:///C:\Users\jyrisaar\Documents\Tooasjad\Syndmused\Aastaraamat%202016-17\Aastaraamat%202016-17%20struktuur_Kristile_SISU_3.docx
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ansamblid. Esitused olid ühendatud vokaali ja isegi tant-
suga. Järveotsa lasteaia kasvandikud esitasid muusikapa-
lasid isetehtud pillidel. Selgus, et muusikainstrumendiks 
võib olla kõik – nii hääl, peopesad, joogitopsid, karbid ja 
koguni laiaääreline kübar! Igaüks võis proovida itaalia 
rahvatantse: tarantella’t ja bergamasca’t. 
Kõik artistid teenisid tugeva aplausi. Nad tulid ärevusega 
toime ja esinesid väärikalt. Osalejad said aukirjad ja au-
hinnad, õpetajatele kingiti lilled.
Festivali idee pakkus välja Kadaka põhikooli muusika-
õpetaja Inna Myuyur, kellest sai ka ürituse eestvedaja. 
Muusikapidu aitasid korraldada Kadaka põhikooli di-
rektor Alevtina Polištšuk ja õpetaja Ksenia Obezhisvet, 
Järveotsa lasteaiast Olga Carjova, Anastassia Mikheeva, 
Žanna Lobanova ja Svetlana Hirv, Tondi põhikoolist 
Urve Purga, Urve Pihlak ja Maire Paluveer.
Galina Sai, Tallinna Kadaka Põhikooli õppealajuhataja

3.11.6 Loominguline kon-
kurss „Igaüks võib 
olla meister!“

Erivajadustega laste suhtlusring piirdub tihti ainult 
kooli ja perega ning nad ei osale tavakoolide õpi-
lastele mõeldud konkurssidel ega olümpiaadidel. 

Mitmeid aastaid on erivajadustega lapsed osa võtnud tava-
koolidele korraldatud tööõpetusolümpiaadidest. Kõige tub-
limad lapsed said tänu õpilase ja õpetaja suurele pingutusele 
viimaseid kohti. Õpetaja ja kooli jaoks oli see suur edu, kuna 
laste võimed ja õppekavad ei ole võrdsed, kuid see langetas 
kõige tublimate õpilaste enesehinnangut. Erivajadustega 
õpilased vajavad omaenda tööõpetuse konkurssi, kuna 
õpiraskustega laste seas on palju edukaid käsitöötegijaid.
2015/16. õppeaastal korraldati Tallinna Kadaka Põhikooli 
tütarlaste käsitööõpetaja Tatjana Golubeva eestvedamisel 
proovikonkurss. 2016/17. aastaks koostati juba projekt, 
mida toetas Tallinna Haridusamet. Tatjana Golubeva töö-
tas välja konkursi kava, koostas tehnoloogilise kaardi, 
mõtles läbi hindamise skaala ja osalejate ning võitjate 
auhinnad. Konkursi eesmärk oli рakkuda osalejatele või-
malust demonstreerida oma loomingulisi võimeid, aidata 
kaasa positiivsele enesehinnangule ja motivatsioonile. 
Konkurss „Igaüks võib olla meister!“ toimus Tallinna 
Kadaka Põhikoolis 3. mail 2017. Osalesid Tallinna Tondi 
Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Kadaka Põ-
hikooli õpilased. Kõigis kolmes koolis õpivad lihtsusta-
tud õppekava õpilased. Üritusele oli kutsutud sõltumatu 
žürii, kuhu kuulusid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi kä-
sitööõpetaja Anne Tiitson, Mustamäe Reaalgümnaasiu-
mi käsitööõpetaja Natalja Kourgouz ja Narva 6. Kooli 
käsitööõpetaja Jelena Kedus. Tüdrukutel tuli kahe tunni 
jooksul näidise järgi tikkida väike motiiv, millega nad 
said edukalt hakkama.

Galina Sai, Tallinna Kadaka Põhikooli õppealajuhataja

3.11.7 Lasteaed Ojake korral-
das interaktiivse  
mängu „Tareke“

Autismi teadvustamise ülemaailmse päeva eel, 
30. märtsil 2017 korraldas Lasteaed Ojake inter-
aktiivse mängu „Tareke“, kus külalisteks olid ka 
teraapiakoerad.

Autismihäiretega lastele on ühisüritused väga tähtsad, 
kuna ainult mängulise tegevuse kaudu on võimalik aren-
dada nii kommunikatiivseid oskusi kui ka parendada suh-
teid ümbritseva keskkonnaga. 
Üritusel osalesid lapsed, lapsevanemad, õpetajad ja spet-
sialistid Lasteaiast Ojake, Tallinna Sõbrakese Lasteaiast 
ja Lasteaiast Mesipuu. Peo juhiks oli Muinasjutuvestja, 
kes tutvustas üritusel osalejatele erinevaid muinasjutute-
gelasi: Hiirekest, Jänkut, Rebast, Hunti, Konna  ja Karu. 
Koos muinasjututegelastega mängisid lapsed seebimulli-
dega, pesulõksudega, kõlapulkadega, läbisid takistusraja 
ning konstrueerisid tarekese. 
Eriline vaimustus süttis lastel ja täiskasvanutel siis, kui 
peole saabusid neljajalgsed külalised – spetsiaalselt tree-
nitud koerad Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingust. Tark 
lambakoer Alice (koerajuht Artur Retsnik) näitas põne-
vaid trikke. Sõbralik leonberger Hästi (koerajuht Maria 
Lind) laskis endale pai teha ja kallistada.
Sellega pidu veel ei lõppenud. Lasteaia Ojake eripeda-
goog mängis lastega erinevaid sõrmemänge ning peale 
seda sai iga väike osaleja endale oranži massaažipalli 
ning lapsevanem selle kasutusjuhendi. 
Lasteaia Ojake kollektiiv tänab koostöö eest Eesti Abi- 
ja Teraapiakoerte Ühingut,   lastevanemaid ja kolleege 
Tallinna Sõbrakese Lasteaiast ning Lasteaiast Mesipuu.  

Allikas: Lasteaed Ojake

Autismi teadvustamise ülemaailmse päeva eel kor-
raldas Lasteaed Ojake interaktiivse mängu „Tareke“, 
kus külalisteks olid ka teraapiakoerad
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3.12.1 Eesti emakeelepäe-
vast said osa ka teisi 
keeli kõnelevad  
lapsed

Tänavu said emakeelepäevast osa ka need las-
teaialapsed, kelle kodune keel ei ole eesti keel – 
vene õppekeelega lasteaedadele korraldati eesti-
keelne etluskonkurss. Kahes lasteaias avati eesti 
keele metoodika keskused õpetajatele.

Emakeelepäeva tähistatakse 14. märtsil, Kristjan Jaak 
Petersoni sünniaastapäeval. Abilinnapea Mihhail Kõl-
vart leiab, et oma keele väärtustamine on oluline igale 
rahvale, kuid eriti oluline on see meie väikeses riigis, 
kus eesti keelt emakeelena kõneleb alla miljoni inimese. 
„Keel pole ainult suhtlusvahend, see on ka identiteedi ja 
kultuuri kandja, mida hoida saame vaid kõik koos, püü-
des üksteist mõista nii sõnadega kui ka sõnadeta,“ rää-
kis abilinnapea. „Emakeelepäeva puhul juhime Tallinnas 
taas tähelepanu eesti keele õppe tähtsusele mitte ainult 
koolis, vaid ka lasteaias. Üle linna toimub sel päeval mitu 
märkimisväärset üritust.“    

Sellel aastal korraldati vene õppekeelega lasteaedade 
lastele etluskonkurss „Eesti keelel kaunis kõla“. Sama 
pealkirjaga menukat konkurssi on Tallinna Kopli Noor-
temaja korraldanud juba üle kümne aasta, kuid vene õp-
pekeelega lasteaedadele toimus see esimest korda. Märtsi 
jooksul olid igas linnaosas eelvoorud, mis päädisid 27. 
märtsil finaaliga Eesti Lastekirjanduse Keskuses, kus esi-
nes 35 parimat mudilasetlejat üle Tallinna.

Mihhail Kõlvart, kes kuulus ka konkursi žüriisse, leiab, 
et see sündmus on lastele eesti keele õppimisel kindlasti 
kasuks. „Pean oluliseks, et keeleõppele pöörataks tähele-
panu juba varases lapsepõlves,“ ütles abilinnapea. „Las-
tele meeldib õppida siis, kui neil on põnev. Soov esineda 
konkursil innustab väikesi keeleõppijaid ja annab põhju-
se harjutada.“ 

Žüriisse kuulusid veel kirjanik ja luuletaja Jaak Urmet 
(Wimberg) ning Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor 
Triin Soone. 

Oluline on keeleõppes toetada ja innustada ka õpetajaid. 
Tallinna lasteaedades oli juba loodud üks Tallinna, Har-
jumaa ja Läänemaa koolieelsete lasteasutuste eesti kee-
le kui teise keele metoodikakeskus – Tallinna Suur-Pae 
Lasteaias. Märtsikuus avatakse need veel kahes lasteaias.

14. märtsil avatati metoodikakeskus Tallinna Rukkilil-
le Lasteaias (Õismäe tee 70) ning 17. märtsil Tallinna 
Vindi Lasteaias (Vindi 3). Metoodikakeskuse eesmärk 
on pakkuda haridusasutuste pedagoogidele koostöövõi-
malusi (üritused, koosolekud, näitused, ühisprojektid 
lasteaedade vahel jms). Tegevussuunaks on ka koolitus-
te, praktiliste õppepäevade ja õppereiside korraldamine 
vastavalt õpetajate vajadustele. 

Metoodikakeskuse tegevuse sihtgruppideks on eesti kee-
le kui teise keele õpetajad ja eesti keeles õppetegevusi 
korraldavad õpetajad. Kokku on Eestis kuus sellist me-
toodikakeskust. 

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist

Ida-Virumaa lasteaedade eesti keele pedagoogide ja 
direktorite visiit Tallinna Rukkilille Lasteaeda

3.12 Me õpime kõigilt. Lõimumist  
 toetavad projektid ja üritused
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3.12.2 Tallinna Mustamäe 
Humanitaar-
gümnaasiumi 
ja Tallinna 
Kunstigümnaasiumi 
lõimumisprojekt

2016/17. õppeaastal viis Tallinna Mustamäe Hu-
manitaargümnaasium koostöös Tallinna Kunsti-
gümnaasiumiga ellu haridusliku lõimumisprojekti. 

Projekti peamine eesmärk oli pakkuda erinevaid ühiseid 
tegevusi eesti ja vene kodukeelega õpilastele. Üheks 
suunaks olid just loomingulised tegevused, kus kaovad 
keelelised piirid ning tekib uus suhtlusvorm – looming 
ja kunst. 

Esimesel kohtumisel said kokku 54 viiendate-kuuen-
date klasside õpilast. Game Clubi treenerid korraldasid 
mängulisi tutvumistegevusi. Neljal järjestikusel päeval 
toimusid mõlemas koolis töötoad: animatsioon, nukuvar-
juteater, graafiline disain, pantomiim, joonistamine jne. 
Töötubasid juhendasid mõlema kooli õpetajad. 

Õpilased väljendasid oma mõtteid erinevates 
loomingulistes tegevustes, teemadeks sõprus, suhtlemine, 
eri keelte õppimise olulisus. Paljude jaoks oli osalemine 
töötubades uudne kogemus, mille käigus omandati oskusi 
ja teadmisi mitmetest valdkondadest, nagu muusika, ku-
jutav kunst, infotehnoloogia, keeled, kirjandus. Arenesid 
koostöö-, stsenaariumi koostamise, joonistamise, arvuti-
kasutamise ja infootsingu oskus, keelteoskus.

Töötubade tulemusi esitlesid õpilased üksteisele 13. det-
sembril toimunud lõpuüritusel. 

Üldjoontes saab projekti pidada osaks kahe kooli 
õppeprotsessist, mida kavandades lähtuti muutunud 
õpikäsituse põhimõtetest. Projekti toetas Haridus- ja Tea-
dusministeerium.

Annike Soodla, Tallinna Kunstigümnaasiumi õpetaja; Aleksandra 
Dubjagina, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpetaja

3.12.3 Tallinna 
Kunstigümnaasiumi 
ja Tallinna Mustjõe 
Gümnaasiumi  
kunstiprojekt

2016/17. õppeaastal käivitus Tallinna Kunstigüm-
naasiumi ja Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi koos-
tööprojekt „Noored suhtlevad kunsti keeles“.

Projektis osalesid 5.–6. klasside õpilased. Projektiga 
sooviti luua tingimused vene ja eesti õppekeelega õpi-
lastele omavaheliseks suhtlemiseks ning pikaajaliseks ja 

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi ja  
Tallinna Kunstigümnaasiumi lõimumisprojektis 
väljendasid õpilased oma mõtteid loomingulistes 
tegevustes

Tallinna Kunstigümnaasiumi ja Tallinna Mustjõe Güm-
naasiumi koostööprojektis „Noored suhtlevad kunsti 
keeles“ kadus õpilastel keelebarjäär



MUUTUV ÕPIKÄSITLUS. ME ÕPIME KÕIKJAL                 115

edukaks koostööks. Üheks eesmärgiks seati rakendus- ja 
kaasaegse kunsti tutvustamine. 

Korraldati keraamika töötuba vanalinnas ja õpilasvahetu-
se meistriklassid kummaski gümnaasiumis kaasaegse ja 
rakenduskunsti vallas. Kunstigümnaasium tutvustas oma 
võimalusi kujutava ja rakenduskunsti valdkonnas.

Marina Ilyina, Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi projektijuht

3.12.4 Integratsiooniprojekt 
„Tallinn – meie  
pealinn“

Kümneaastase integratsiooniprojekti „Tallinn 
– meie pealinn“ raames korraldasid Tallinna 
Õismäe Gümnaasium ja Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum 9. mail 2017 kümnendatele klassidele 
Tallinna vanalinnas vene keele päeva.  

Alguses tutvustasid koolid end lühikese etteastega, see-
järel jagati noored segavõistkondadesse. Noored lahen-
dasid koos huvitavaid ülesandeid ja said vanalinna ajaloo 
kohta teada palju uut. Ühistes võistkondades suhtlemine 
pakkus mõlema kooli õpilastele head keelepraktikat. Va-

nalinnas seigeldes õpiti orienteeruma GPSi ja kaardi abil. 
Koostööoskus on hea kogemus, mis võtta endaga kaasa 
ka klassiruumi. 

„Jõudsime järeldusele, et ühised ettevõtmised vene noor-
tega võivad olla väga meeleolukad ja toredad. Eri rahvu-
sed rikastavad ühiskonda, sest üksteiselt on alati midagi 
uut õppida,“ rääkis 10. klassi õpilane Marleen Selge. 
„Edukas tiimitöö oli tõestuseks, et keeleline barjäär eesti 
ja vene noorte vahel ei ole probleemiks. Lahkusime vene 
keele päevalt kasulike uute kogemuste ja rõõmsa tujuga. 
Oleme rahul, et osalesime sellisel üritusel ja soovitame 
seda teha kõikidel teistelgi!“

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi õpilased osalevad üritusel 
nii koolis kui ka väljaspool kooli: vene keele päevad, Vene 
Teatri ühiskülastused, vene keele festival gümnaasiumi-
õpilastele, vene keele võistlused põhikooliõpilastele, õp-
pereisid Peterburi. Uueks traditsiooniks on ka teistmoodi 
vene keele tunnid, kus õpilased joovad vene samovarist 
teed, suhtlevad vene keeles, mängivad sõnamänge.

Olga Baimussinova , Tallinna Õismäe Gümnaasium

Tallinna Õismäe Gümnaasiumis toimuvad teistmoodi 
vene keele tunnid, kus õpilased joovad vene samova-
rist teed, suhtlevad vene keeles ja mängivad sõna-
mänge

Lõimumisprojekti „Tallinn – meie pealinn“ raames 
korraldasid Tallinna Õismäe Gümnaasium ja Tallinna 
Linnamäe Vene Lütseum vanalinnas vene keele päeva
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3.12.5 Lasteaed Kelluke  
kutsus lapsi keele-
kümblusrühma 

Lasteaed Kelluke kutsus kolmeaastaseid lapsi 
kahesuunalise keelekümbluse rühma, mis alus-
tas tegevust 15. augustist 2016.

Kahesuunaline keelekümblus on uus ja värske lähene-
mine keeleõppes. Keelekümblus on kõige tõhusamaid 
kakskeelse õppe viise. Selle eeliseks ja tugevuseks on 
süsteemsus, metoodiline ühtsus ja teaduslik läbitöötatus. 
Lasteaedades kasutatakse kahesuunalist keelekümblust 
juurutades ka muu Euroopa ning Ameerika Ühendriikide 
kogemusi. 

Kahesuunalise keelekümbluse programm pakub eesti ja 
vene kodukeelega lastele kakskeelset õppekeskkonda, 
arenemist mõlemas keeles ja kultuuriruumis.

Allikas: Lasteaed Kelluke

3.12.6 Eesti- ja venekeelsete 
koolide  
gümnasistid õppisid 
üheskoos tangot 

Kuues Tallinna keskkoolis viidi oktoobris ja no-
vembris 2016 ellu projekt „Eesti- ja venekeelsete 
tantsupaaride maraton“. 

Projekt oli suunatud Tallinna keskkoolide vene ja eesti 
rahvusest õpilastele eesmärgiga edendada eri rahvusest 
koolinoorte ühistegevusi.  

„Käesolev 2016. a integratsiooniprojekt „Eesti- ja venekeel-
sete tantsupaaride maraton“ võimaldab lähendada kaht rah-
vusgruppi, pannes noored rääkima universaalses ühiskeeles 
– tantsukeeles,“ ütles projekti autor Hanno Egipt. 

Tantsuõpetaja juhendamisel õpiti selgeks tango ja val-
si põhisammud. Lõpuks peeti kuue kooli õpilaste vahel 
kolm tantsuvõistlust. Igas finaalvõistluses olid paaris nii 
eesti- kui ka venekeelse kooli õpilased. Žürii koosnes 
võistlevate koolide õpilastest. Ei hinnatud mitte tantsu-
paare, vaid tantsijaid eraldi.  

Tantsuõpetamise tunde ja finaalvõistlust korraldasid 
Argentiina tango õpetajad Karmen Ong ja Nikita Divis-
senko. Projekti toetas Tallinna Linnavalitsuse Kodurahu-
programm. 

Allikas: Hanno Egipt, tantsuprojekti koordinaator

3.12.7 Tallinna 
Kunstigümnaasiumi 
ja Põhja-Tallinna  
lasteaedade koostöö 
jätkus

Tallinna Kunstigümnaasium tegi juba teist aastat 
tihedalt koostööd Põhja-Tallinna lasteaedadega, 
sõltumata nende õppekeelest. 

Koostöö sai alguse keelekümblusprogrammiga liitu-
nud lasteaedadest. Õppeaasta jooksul viidi ellu mitmeid 
koostegevusi lastele, õpilastele ja kooli ning lasteaedade 
õpetajatele. Koostöö käigus said lasteaialapsed ja õpila-
sed võimaluse teineteiselt õppida, säilis kultuuriline mit-
mekesisus, mis toetas keelte omandamist ja kasutamist. 
Õpetajad said jälgida lapse arengut teel lasteaiast kooli, 
vahetada omavahel teadmisi ja kogemusi ning planeerida 
üheskoos võimalusi lastevanemate ootustele vastava ha-
riduse omandamiseks.

Õppeaasta jooksul külastasid lasteaialapsed Tallinna 
Kunstigümnaasiumi ning osalesid õpilaste  korraldatud 
tegevustes. Lapsed kutsuti vaatama 5.–6. klasside lõimin-
guprojekti käigus valminud animatsioone ja teadusteatri 
etendusi. 2. klassi õpilased juhtisid meisterdamise 
töötubasid. Põhikooliõpilased korraldasid traditsioonilise 
Põhja-Tallinna lasteaedade spordipäeva. Esimese kooliast-
me õpilased käisid piirkonna keelekümbluslasteaedades 
tähistamas tähtpäevasid ja vaatamas laste teatrietendusi. 

Õpilastele meeldib väga käia külas lasteaedades, kus nad 
ise on õppinud. Sarnaselt eelmise aastaga korraldas kool 
ka tänavu lasteaiaõpetajatele avatud tunde, et nad näek-
sid, kuidas nende lapsed saavad koolis hakkama ja mil-
line on nende areng. Lasteaia- ning kooliõpetajad käisid 
ühisel õppereisil Rakveres ja Vaivara lasteaedades. 

LAK-õppe kuu raames kutsus kool külla kõiki lasteaeda-
sid, kust tänavused 1. klassi õpilased on tulnud. Koostöö-
seminaril said külalised vaadelda pooletunnist hommi-
kuringi ning esimest tundi. Külalised said vabalt liikuda 
kõigi nelja esimese klassi vahel – keelekümblusklassides, 
kunstiklassis ja inglise-eesti osalises keelekümblusklas-
sis. Sellele järgnenud seminaril räägiti rõõmudest ja mu-
redest koolieelsetes rühmades ja 1. klassis. Peamiste mu-
rekohtadena toodi välja lastevanemate suured nõudmised 
arvutamis- ja lugemisoskuse kohta lasteaias, kuid kool 
sooviks hoopis, et lasteaed tegeleks sotsiaalsete oskuste 
arendamisega ega sunniks lapsi liialt vara õppima. 

Senist koostööd soovitakse jätkata ning kaasata võimali-
kult paljusid piirkonna haridusasutusi, et Põhja-Tallinna 
lapsevanemad oleksid teadlikumad ja kaasatud oma lap-
se hariduse omandamisse.

Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor
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3.12.8 Projekt „Säde Põhja-
Tallinnas“ tõi lapsed 
laagrisse

Oktoobrist detsembrini 2016 korraldas Tallinna 
Kunstigümnaasium  projekti „Säde Põhja-Tallin-
nas“ raames kaks laagrit 4.–6. klasside õpilastele.  

Laagrites osalesid Tallinna Kunstigümnaasiumi kee-
lekümblus- ja väikeklasside õpilased ning Pelgulinna 
Gümnaasiumi eesti emakeelega õpilased ning mõlema 
kooli õpetajad. 

Laagreid aitasid ette valmistada kunstigümnaasiumi 10. 
ja 11. klasside õpilased, laagrite tegevustes ja õppekäi-
kudel osales 83 õpilast. Mõlemas laagrigrupis olid koos 
eesti ja vene kodukeelega õpilased ning HEV-õpilased 
väikeklassidest. Õpilased olid jaotatud segarühmadesse, 
et soodustada nende omavahelist suhtlust ning õpetada 
neile meeskonnatöö oskusi. Peale laagrirühma temaati-
ka tegeldi õpilaste grupiprotsesside juhtimisega: kunsti-

gümnaasiumi tugipersonal pakkus õpilastele suhtlemist 
soodustavaid ja koostööd arendavaid tegevusi. Õpilased 
said eelteadmised laagritemaatikast õppekäigul AHHAA 
keskusesse või Nukufilmi töötoas. Seejärel valmistasid 
nad rühmades ette animatsioonid ja teadusteatrietenduse, 
mida kutsuti vaatama Põhja-Tallinna lasteaedade lapsed 
ning mõlema kooli õpilased. 

Õpilased olid motiveeritud ja aktiivsed laagris osalejad 
ning tundsid huvi teaduse ja tehnoloogia vastu. Projekt 
andis kõikidele õpilastele, sõltumata nende majandus-
likust olukorrast, võimaluse laagritegevustes osaleda. 
Osalejate tagasiside projektile oli positiivne ning nad oo-
tavad järgmisi samalaadseid ettevõtmisi. 

Õpilaste teaduskatsetest valmis lühivideo, mida mõlemad 
koolid ja lasteaiad saavad edaspidi õppetegevuste 
näitlikustamiseks kasutada.

Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor

3.12.9 Vene laulude  
konkurss Kalamaja 
Põhikoolis

Juba aastaid on Kalamaja Põhikooli õpetajad 
Irena Volkova ja Triin Lääne võtnud endale süda-
measjaks korraldada koolis 6.–9. klassidele vene 
laulude konkurss. 

Üritus leiab aset tavaliselt veebruaris, mil ka värsked 
vene keele õppijad 6. klassidest on saanud mõned kuud 
keelt harjutada. Seekordse konkursi teemaks oli estraad. 
Õpilased pidid esinemiseks tegema korralikku eeltööd: 
valima sobiva laulu, õppima selgeks laulusõnad, mõtle-
ma välja koreograafia ja kostüümid. Oma lemmikud valis 
nii žürii kui ka publik. 

Liis Lindma, Kalamaja Põhikool

Tallinna Kunstigümnaasiumi ja Pelgulinna Gümnaa-
siumi õpilased valmistasid ette teadusteatrietendu-
se, mida esitati ka Põhja-Tallinna lasteaedade lastele 

Vene laulude konkurss Kalamaja Põhikoolis
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3.12.10 LAK-õppe päev 
Tallinna Läänemere 
Gümnaasiumis

12. aprillil 2017 võtsid eri koolide õpilased mõõtu 
aine- ja keeleõpet lõimivate ülesannete lahenda-
mises. 

Osalesid Tallinna Pae Gümnaasiumi, Tallinna Musta-
mäe Humanitaargümnaasiumi, Lasnamäe Gümnaasiu-
mi, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi, Tallinna Mustjõe 
Gümnaasiumi, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi, 
Tallinna Mahtra Põhikooli, Tallinna Õismäe Vene Lüt-
seumi, Tallinna Kunstigümnaasiumi ja Tallinna Lääne-
mere Gümnaasiumi õpilased. 

Võistkonnad moodustati eri koolide õpilastest. Üritust 
juhtis tuntud piraat kapten Jack Sparrow, seetõttu pidid 
ka õpilased peidetud aarde kättesaamiseks näitama oma 
eri valdkondade oskusi ja teadmisi. Näiteks ülesande 
„Hansaliit“ lahendamiseks pidid õpilased teadma, mil-
lega sai hansalinnas maksta, „Robootika“ ülesandes tuli 
konstrueerida robot. 

Kõik osalejad said kingituseks meened ning palju rõõm-
said emotsioone.

Irina Žuravljova, Tallinna Läänemere Gümnaasium

3.12.11 Ehte Humanitaar- 
gümnaasiumi  
õpilased lõimumis-
projektides

Ehte Humanitaargümnaasium peab väga oluli-
seks, et õpilased tunneksid end eestikeelses 
keskkonnas hästi ja väärtustaksid ühiskonna 
rahvuslikku mitmekesisust.

Septembris 2016 osalesid 5. klasside õpilased projektis 
„Seiklused ühendavad”. Ehte Humanitaargümnaasiumi 
ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi (KSG) õpilased seikle-
sid koos Viikingite külas. Ehte Humanitaargümnaasiumi 
õpilased üritasid rääkida eesti keeles, sest KSG õpilased 
veel vene keelt ei õpi. Kui ei saadud keelega hakkama, 
võeti appi žestid. 

Oktoobris ja novembris osalesid 6.–8. klassi õpilased Tal-
linna ja Pärnu vene ning eesti koolide lõimumisprojektis, 
mille eesmärgiks oli väärtustada rahvuslikku mitmekesisust 
ja arendada eesti keele oskust. Oktoobris toimus neljapäe-
vane laager Pärnus, mida saatsid sotsialiseerivad  tutvusmis-
mängud, keeleõppe töötoad, lauamänguõhtud. Novembris 
kohtuti Tallinnas: käidi muuseumite töötubades, valmistati 
võileiva- ja küpsisetorti, orienteeruti vanalinnas.

Veebruaris ja märtsis õppisid Ehte Humanitaargümnaa-
siumi 7.–8. klassi õpilased ühe nädala Tallinna Nõmme 
Põhikoolis. 

Maikuus osalesid 7.c klassi õpilased Türi Põhikooli õp-
petöös. Järgmisel õppeaastal otsustati korraldada koos 
klassiõhtuid. Kasu oli mõlemapoolne: Tallinna õpilased 
harjutasid eesti keelt,Türi lapsed vene keelt.

Ülle Murmann, Ehte Humanitaargümnaasiumi huvijuht

Tallinna Läänemere Gümnaasiumis võtsid mitme kooli 
õpilased mõõtu aine- ja keeleõpet lõimivate ülesanne-
te lahendamises

Ehte Humanitaargümnaasiumi õpilased Tallinna Nõm-
me Põhikooli vahetusõpilastena direktor Ardi Pauli ja 
õppealajuhataja Rita Antoni vastuvõtul
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3.12.12 Karjamaa Põhikool 
hoiab  
emakeelepäeva  
traditsioone

Karjamaa Põhikoolis tähistatakse igal aastal 
emakeelepäeva luulekonkursiga. 

Algusaegadel osales seal vaid mõni Põhja-Tallinna lin-
naosa venekeelse õppekeelega kool, varsti lisandusid ka 
linnaosa eestikeelsed koolid. Viimastel aastatel on luule-
konkurss olnud juba ülelinnaline. 

Seekord osales ligi 70 õpilast 20 koolist. Konkurss toi-
mus kolmes vanuserühmas: 1.–3., 4.–6. ja 7.–9. klassid. 
Esitatati eesti autorite loomingut eesti keeles. 

Üritus algas väikese sissejuhatusega, kutsutud oli külali-
ne, kes rääkis päevakohasel teemal, ning Karjamaa Põhi-
kooli lapsed esinesid lühikese kontserdiga. 

Žürii tööst on osa võtnud Tallinna Haridusameti, Põh-
ja-Tallinna Linnaosa ja koolide esindajad. Paremaid õpi-
lasi tänati meenetega. Kõik osalenud koolid ja õpilased 
said tänukirja. 

Üritusel valitses heatahtlik ja sõbralik õhkkond, nii ees-
ti- kui ka venekeelsete koolide lapsed ja õpetajad said 
suhelda ning luua uusi kontakte. 

Ettevõtmist toetas Tallinna Haridusamet.

Aurika Sin, Karjamaa Põhikooli huvijuht

3.12.13 Tallinna Rukkilille 
Lasteaed võõrustas 
Ida-Virumaa laste-
aedade direktoreid 
ja eesti keele  
õpetajaid 

Tallinna Rukkilille Lasteaeda külastasid 1. det-
sembril 2016 direktorid ja eesti keele õpetajad 
Ida-Virumaa lasteaedadest. 

Külastuse eesmärgiks oli tutvuda Rukkilille lasteaias 
edukalt rakendatava eesti keele õpetamise metoodikaga 
ning saada uusi kogemusi ja teadmisi.

Rukkilille lasteaias lähenetakse eesti keele õppele kahel 
tasandil: osalise keelekümbluse metoodika alusel eesti 
keele omandamine ja eesti keele kui teise keele õpeta-
mine lastele.

Külalised said ülevaate Rukkilille lasteaia eesti keele 

metoodikast nelja-aastaste rühmas Mesilased, kus on ka-
sutusel osaline keelekümblus. Eesti keelt valdav rühma-
õpetaja Marina Koroljova esitas näidistegevuse teemal 
„Talve algus – kuidas päkapikud lapsi külastavad“. Rüh-
maruumid olid juba jõuluehteis, selle eest olid hoolitse-
nud rühmaõpetaja Olga Angu ning õpetaja abi Marina 
Munina.

Ida-Viru eesti keele õpetajatele meeldis väga Rukkilille 
lasteaia eesti keele kui teise keele õpetaja Maria Kase 
lõimitud tegevus rühma Varesekesed lastega teemal „Ko-
duloomad“. Suure kogemusega õpetaja Maria Kask on 
koostanud ka raamatu „Õpime eesti keelt mängides“, mis 
on samuti saanud palju kiitvaid hinnanguid. 

Tõeliseks ehteks külaliste vastuvõtul oli Marianna Kiril-
lova juhatatava lastekoori esinemine eestikeelsete laulu-
dega. 

Eesti keel on Rukkilille lasteaias igapäevaseks töökee-
leks tänu õppealajuhataja Ulvi Veermele. Tema tööpäe-
vad algavad alati rõõmsatujuliselt rühmade külastusega. 
Esile saab tõsta ka muusikaõpetaja Margarita Kempit, 
kes õpetab laulude najal eesti keelt nii lastele kui ka kol-
leegidele. Lasteaia külalised said osa tema juhendatud 
ergutavast turgutusminutist.

Rohkelt häid sõnu ütlesid külalised Tallinna Rukkille 
Lasteaiale ja direktor Valentina Kovalile, keda paljud 
tunnevad kui lasteaedades eesti keele õpetamise kaua-
aegset innustajat-eestvedajat.

Rukkilille lasteaia pere tänab oma kolleege Ida-Viru-
maalt, et nad leidsid tee nende juurde. Lasteaiapere on 
vaimustuses sellisest üritusest, mis aitab liita Eesti eri 
piirkondade õpetajaid, vahetada pedagoogilisi teadmisi 
ja kogemusi ning muuta lasteaiaelu kõigile huvitavamaks 
ja mitmekesisemaks. 

Ulvi Veerme, Tallinna Rukkilille Lasteaia õppealajuhataja

Ida-Virumaa lasteaedade eesti keele pedagoogide ja 
direktorite visiit Tallinna Rukkilille Lasteaeda
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4.1 Laiapõhjalised  
 haridusüritused 

4.1.1 Ülelinnaline aabitsa-
pidu Vabaduse  
väljakul „Piip ja Tuut 
lähevad kooli“

1. septembril 2016 olid kõik Tallinna koolide esi-
meste klasside õpilased koos perede ja õpetaja-
tega oodatud Vabaduse väljakule aabitsapeole 
„Piip ja Tuut lähevad kooli“.

Vastseid kooliastujaid tervitasid ja õnnitlesid Tallinna 
abilinnapea Mihhail Kõlvart ja Kesklinna vanem Alar 
Nääme. 

Koos lastega tähistasid koolitee algust klounid Piip ja 
Tuut, kes etendasid loo sellest, kuidas algas nende kooli-
tee. Klounidele kohaselt oli nende koolialgus lõbusatest 
sekeldustest tulvil.

Peol leidus tegevust igale vanusele ja maitsele. Suurel 
laval oli kahetunnine kontsert, kus üles astusid Tallinna 
huvikoolide tantsu- ja muusikakollektiivid, teadusteater 
ja tsirkus. NUKU näitlejad esitasid Krõlli räppi. Peaesi-
nejaiks olid Tallinna 21. Kooli 4. klassi ansambel Traffic 
Lights ja Mikk Mäe oma bändiga. 

Väljakul oli avatud linna huvikoolide, Tallinna Looma-
aia, Energia Avastuskeskuse, Eesti Ajaloomuuseumi, 
NUKU teatri ja muuseumi, Lennusadama, Eesti Laste-
kirjanduse Keskuse ja Tallinna Linnamuuseumi töötoad, 
kus korraldati vahvaid katseid ja meisterdati. 

Lapsed said hüpata batuudil ja neile jagati õhupalle. Osa-
lejatel tuli kindlasti kaasa võtta kevadel lasteaiast saadud 
peokutsed, sest nende alusel loositi välja ahvatlevaid au-
hindu. 

Esimeste klasside õpilaste ja nende õpetajate auks korral-
datava „Aabitsapeo“ traditsioon sai alguse 2009. aastal, 
tänavune pidu oli juba üheksas. Üritust on kõikidel aas-
tatel korraldanud Tallinna Haridusamet ja Tallinna Kesk-
linna Valitsus.

Merike Kivimäe, THA hariduskorralduse osakonna peaspetsialist;  
Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist

Juba üheksandat korda kogunesid pealinna esimeste 
klasside õpilased ülelinnalisele aabitsapeole, mile 
veduriteks olid tänavu klounid Piip ja Tuut ning loomu-
likult ka Aabitsakukk 
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4.1.2 Tallinna laste ja  
noorte lillepidu 2017

Lastekaitsepäeval, 1. juunil toimus Laagna tee 
haljasribal Tallinna laste ja noorte lillepidu, mille 
tulemusena sai Laagna tee õpilaste abiga lilleli-
seks.

Laagna tee eraldusribale rajati 38 lillepeenart kogupikku-
sega 6,2 km, hiljem istutati sinna ka mitmeaastased põõ-
sad. Hoolimata külmast ja tuulisest ilmast oli lillepeol 
osalisi ligikaudu 800, neist umbes 600 õpilast ja kuni 50 
õpetajat ning vabatahtlikud linnatöötajad. 

Valmistumine Tallinna laste ja noorte lillepeoks algas 
juba aprillis, mil õpetajatele korraldati haridusametis in-
fotund ja kohtumine keskkonnaameti esindajatega. 

Sellest jutustas Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 7.a 
klassijuhataja Karmen Kisel nii. 

Ühel maikuu reedel kutsuti kõik projektis osalevad Tallinna 
Kuristiku Gümnaasiumi õpilased aulasse ja Keskkonnaame-
ti koolitaja tutvustas neile Tallinna linna haljastuse ajalugu, 
parke ja loomulikult ees ootavat suurt lillepidu. Lapsed said 
praktilise koolituse, kuidas istutada püsililli ja roose. Pea-
gi saabusid kooli infomaterjalid ja täpsed skeemid, kuidas 
lilled peenardel paiknema peaks. Kuristiku gümnaasiumist 
osales lillepeo istutustalgutel kolm klassitäit 7.–8. klassi õpi-
lasi ja kuus õpetajat. 

1. juuni hommik oli päikseline, aga väga külm ja tuuline. Sel-
lest hoolimata asuti õhinal teele. Omaette elamus ja vaata-
misväärsus oli liiklusele suletud vaikne ja välja surnud suur 
magistraal. Päris huvitav oli ette kujutada, kui turvaline ja 
vaikne oleks elu sellises autovabas linnas. 

Lillepidu avati pidulikult Mustakivi silla ees ja töö algas. 

Peenarde juures ootasid Keskkonnaameti esindajad, kasti-
täite viisi lilletaimi, head tugevad isutuskühvlid, kindad, hel-
kurvestid lillepeo logoga ja joogivesi. Lapsed varustati töö-
vahenditega ja peale pasunasignaali kõlamist asuti tööle. 
Meeleolu hoidis üleval pidevalt mööda Laagna teed liikunud 
„muusika- ja naljaekipaaž“, kes lastega intervjuusid tegi ja 
vahvate kommentaaride ning naljadega meeleolu üleval hoi-
dis. 

Töö eeldas äärmist täpsust, pidevat mõõtmist ja tugevat 
vastutustunnet, kuna mustrid, mis tarkusetera-kujulistele 
peenardele sündisid, olid keerukad, noored taimehakatised 
õrnad ja laste kogemus lillede istutamisel pea olematu. Ena-
mik lapsi saigi lillepeol oma elu esimese kogemuse taimede 
istutamisel, pannes mulda pikkade ridade viisi roosi-, nais-
tenõgese-, kurereha- ja kukeharjataimi. 

Istutamiseks planeeritud poolteist tundi möödus ruttu, vii-
mane taimeke sai mulda kümmekond minutit enne talgute 
planeeritud lõppu. Suurt elevust tekitas hetk, mil keskkon-
nahoidlikul viisil saabus jalgrattal koolidirektor õpilasi in-
nustama ja istutas ka ise peenrasse ühe roosi. Kohal käinud 
spetsialistid hindasid laste istutustöö ilusaks ja kvaliteet-
seks. 

Vanasõna ütleb, et kuidas töö, nõnda palk. Edasi suundutigi 
Tondiloo parki, kus jagati toidupakke, jäätist ja preemiaks 
Lillepidu 2017 logoga akupangad. Iga kool sai tänukirja ja 
kena roosiistiku, mis jääb möödunud sündmust edaspidi 
meenutama kooli lillepeenras. 

Küllap tunnevad õpilased, nende pered ja kogu linnarahvas 
Laagna kanalis liikudes veel kaua aastaid suurt rõõmu laste 
koostöö tulemusel sündinud värvilistest lillepeenardest.

Esimene lillepidu toimus eelmisel aastal samuti lastekaitse-
päeval, 1. juunil Sõpruse puiesteel Kristiines ja Mustamäel. 
Sõidusuundi eraldavatele haljasaladele rajati toona kokku 
15 peenart kogupikkusega 3,5 kilomeetrit. 

Karmen Kisel, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 7.a klassijuhataja; 
Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist2017. aasta laste ja noorte lillepeol sai õpilaste abiga 

lilleliseks Laagna tee, Vaatamata külmale ja tuulisele 
ilmale jätkus noortel küllaga töölusti  



124                ÕPPIDES SUUREKS  

4.1.3 Koolinoorte laulu- ja 
tantsupidu „Mina 
jään“

XII noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään“ toimus 
30. juunist 2. juulini 2017 Tallinna Lauluväljakul 
ning Kalevi Keskstaadionil.

Korraldajate sõnul oli XII noorte laulu- ja tantsupidu lae-
tud nooruspõlve julguse ja energiaga. Vabas Eestis sündi-
nud põlvkond näitas kõige võimsamal viisil, et on valmis 
hoidma ja säilitama sidet varem looduga ning kandma 
edasi väärtusi, mille on loonud eelnenud põlvkonnad. 
Peo kunstiliste toimkondade arvates puudutas see pidu 
inimeste hinge üle Eestimaa ning pani mõtlema väärtus-
tele, nende kestmisele ja edasikandmisele. 

Laulupeo peadirigent oli Heli Jürgenson ning XII tantsu-
peo pealavastaja Margus Toomla. 

Poistekooride liigijuht oli Tallinna Nõmme Muusikakooli 
direktor Indrek Vijard, kes on laulupidudel dirigeerinud 
juba veerand sajandit. Tema meeskonda kuulusid Hirvo 
Surva, Lydia Rahula, Kuldar Schüts ja Maret Alango.

XII noorte laulu- ja tantsupidu arvudes:

 ► laulupeol esines 797 kollektiivi

 ► laulupeol oli 16 väliskollektiivi, tantsupeol üks 

 ► tantsupeol osales 585 kollektiivi

 ► rahvamuusikapeole tuli üle 550 pillimängija

 ► rongkäigul osales üle 39 000 inimese

 ► tantsupeo kahele etendusele väljastati ligikaudu 20 
000 piletit ja kutset

 ► laulupeo kontserdile väljastati üle 50 000 pileti ja kut-
se

 ► peolisi majutasid 44 Tallinna kooli 

2019. aastal möödub 150 aastat esimesest laulupeost 
ning toimub XXVI laulu- ja XX tantsupidu. 

Allikas: 2017.laulupidu.ee; Andres Vakra, THA hariduskorralduse 
osakonna juhtivspetsialist 

XXX Kuristiku laulu- ja tantsupidu 
„Meil on…“
25. mai 2017 peeti pealtvaatajate arvuga rekordi löö-
nud XXX Kuristiku laulu- ja tantsupidu, mis kandis see-
kord alapealkirja „Meil on…“  

Ning tõesti, pakkuda oli nii mõndagi! Olid suurepärased 
laulukoorid Sirje Vasmann-Perendi, Kristi Toomra ja 
Sirle Truu juhendamisel. Kuulda võis laule nii laulupeo 
repertuaarist kui ka tänapäeva ja vanu hitte, saatjaks vä-
simatu bänd Sirje Vasmann-Perendi juhendamisel. Olid 
Andres-Aare Toominga ja Kalev Järvela juhendatavad 
rahvatantsurühmad, kelle triibulised seelikud moodusta-
sid kooliõuele vahvaid mustreid ning poiste uhke jala-
löök pani maa mütsuma. 

Liiklusringi eeskujulikud jalgratturid tutvustasid Veini-
ka Lemsalu hoolsa pilgu all liikluseeskirju ka pealtvaa-
tajatele. Olid robootika ja robootikud, kes tõestasid, et 
ka puuviljadega saab muusikat teha (juhendajaks Kertu 

XII noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään“ rongkäik 

http://2017.laulupidu.ee/
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Pildre). Oma oskusi näitasid võrkpallurid, käsipallurid ja 
maadlejad, keda treenivad Evely Pajula, Mihkel-Matteus 
Luik ja Tanel Renter. Heli Malve, Agnes Kruusmägi ja 
algklasside õpetajad korraldasid õpilastööde näituse.

Õhtut juhtis 10. klassi õpilane Kenet Paurmann, lugedes 
Priit Ratassepa tekste. Selleks et kogu üritust saaks mee-
nutada ka saja aasta pärast, tegutsesid multimeediaringi 
õpilased Aivar Metsaveere juhendamisel. Peo reklaami 
eest hoolitses Piret Eero. Külas olid sõbrad Tallinna Kivi-
la Lasteaiast, Tallinna Merekalda Koolist, Tallinna Laag-
na Gümnaasiumist, Tallinna Läänemere Gümnaasiumist 
ning Esteetika- ja Tantsukoolist.

Tänu õpilasesindusele, Kuristiku Sööklale ja tublidele 
lastevanematele võis end kosutada maitsvate küpsetiste 
ja kuuma joogiga. Osaleda sai hoolekogu korraldatud lo-
teriis.

Kuristiku kevadine traditsioon kestab edasi. Seda näitab 
ka XII noorte laulu- ja tantsupeole pääsenud kollektiivide 
arv: 12. Kõik nad on valmis pakkuma uusi elamusi järg-
misel, XXXI Kuristiku laulu- ja tantsupeol. 

Üritust toetasid Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna 
Haridusamet, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Kuristiku 
Söökla ja Lahe Roos.

Kristi Toomra, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi muusikaõpetaja

4.1.4 Esimene Tallinna  
tantsupidu

15. mail 2017 peeti esimest Tallinna tantsupidu 
Linnalend, mis tõi Tondiraba jäähalli üle 1600 lap-
se, noore ja täiskasvanu rohkem kui sajast Tallin-
na tantsurühmast.

Esimene Tallinna tantsupidu jutustas loo pealinna lastest, 
noortest ja täiskasvanutest, meie tegemistest neljal aasta-
ajal. Tantsiti läbi eri linnaosade, läbi parkide kõrghoonete 
ja puumajade vahele, mööda mägesid mere äärde ja linna 
südamesse. 

XXX Kuristiku laulu- ja tantsupeo „Meil on…“ eeskava 
oli rikkalik ja mitmekülgne, ulatudes tänapäeva muu-
sikahittidest autentsete rahvatantsudeni
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Tallinna Õismäe Gümnaasiumi esindas 4.a klassi tant-
surühm Undikutsikad, keda juhendab Kadri Aadma. 
Rühmas tantsib üheksa poissi ja kolmteist tüdrukut, kes 
koos eakaaslastega tantsisid peol kolm tantsu. 

Kontserdiks valmistumise päevad olid pikad ja väsita-
vad, kuid rohkem jäid lastele meelde ülevad emotsioo-
nid, mida saab kogeda ainult tantsupeol. Unustamatud 
on võimas ühtekuuluvustunne, mis tekib, kui sajad 
tantsijad midagi koos loovad, ja loomulikult toredad 
suuremad tantsijad, kes möödudes alati väiksematele 
lahkelt patsu lõid. 

15. mail 2017, Tallinna päeval toimus Tondiraba Jäähal-
lis esimene Tallinna Tantsupidu. Korraldajateks olid Tal-
linna Rahvatantsujuhtide Selts ja Tallinna Kultuuriamet 
ning toeks ERRS. Pealavastaja oli Elo Unt.

Allikas: Pealinn (16.05.2017); Kadri Aadma, Tallinna Õismäe Güm-
naasiumi tantsurühma Undikutsikad juht

4.1.5 Mustamäe laste- 
aedade VI laulupeoke  
„Siin on hea…“

31. mail toimus Mustamäe lasteaedade VI laulu-
peoke, mis sel korral kandis nime „Siin on hea…“. 
Pidu oli lasteaedade kingitus linnaosa 55. aasta-
päevaks. 

Liivaku lasteaed on laulupeokesi korraldanud juba viiel 
korral. Esimene Mustamäe lasteaedade laulupeoke peeti 
juba 2004. aastal. Idee autor on Liivaku lasteaia muu-
sikaõpetaja Sirje Jõeleht. Laulupeokeste patrooniks on 
presidendi abikaasa ja folklorist Ingrid Rüütel. Tradit-
siooniliselt ilmestavad pidu RKS Leigarid lasteaiarühm 
ning teised rahvatantsurühmad. 

VI laulupeokeseks „Siin on hea...“ valmistumine algas 
sügisel 2016. Mustamäe lasteaedade muusikaõpetajate 
koostöös valiti repertuaar ja lepiti kokku lauludele sobi-
vad liikumised. 

Pidu algas rongkäiguga Tallinna Saksa Gümnaasiumi 
juurest Tallinna Liivaku Lasteaia õuele. Seejärel tuli las-
tel dirigent Valter Soosalu taktikepi all ette kanda need 
kümme laulu, mis õppeaasta jooksul oli selgeks saadud. 
Laste laulmist toetas rahvapilliorkester (juhendaja Meri-
ke Müürsepp Tallinna Lasteaiast Kikas). 

„Tulge laulupeokest kuulama, tulge laulupeokest vaata-
ma...“ – nii kõlab laulupeokese tunnuslaul. Laulu sisse 
põimitakse iga laulupeokesega uus salm, mis tuleneb 
peol esitatavast laulumängust, seega on laulul juba kuus 
salmi. Laulu autor on Karin Muldma (Tallinna Liivaku 
Lasteaia muusikaõpetaja), sõnu aitas seada õpetaja Illika 
Lõhmus. Valminud on laulupeokese logo, mille autoriks 
on  Liivaku lasteaia lapsevanem Henry Semmel.

Mustamäe lasteaedade laulupeokese üheks tähtsaks 
ideeks on tutvustada lasteaiaealistele lastele laulupeo

Esimene Tallinna tantsupidu „Linnalend“ jutustas loo 
pealinna laste, noorte ja täiskasvanute tegemistest 
neljal aastaajal
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traditsioone: rongkäik puhkpillimuusika saatel, laulupeo 
tuli, ühislaulmine dirigendi juhendamisel, ilusates rah-
varõivastes esinemine. Rahvarõivaste kandmise tradit-
sioonid on osa teadmistest, mida lasteaedade muusika- ja 
rühmaõpetajatele märtsikuu koolituse käigus tutvustati, 
et neid lasteaias lastele edasi anda. Oma teadmisi jagas 
Liivaku lasteaia majandusjuhataja Eve Jürlau, rahvarõi-
vaid demonstreerisid lapsed ja õpetajad. Piknikul pakkus 
lastele jäätist Premia Külmhoone AS.

2017. aastal toimunud XII koolinoorte laulu- ja tantsu-
peole „Mina jään“ eelnenud Mustamäe lasteaedade VI 
laulupeoke „Siin on hea...“ sobitus hästi laste ja noorte 
kultuuriaasta „Mina ka!“ ideega.

Karin Mägi, Tallinna Liivaku Lasteaia õppealajuhataja, projektijuht

4.1.6 Gustav Adolfi 
Gümnaasiumi „Entel-
Tenteli“ kontsert 
suurtel lavadel

Gustav Adolfi Gümnaasiumi 385. juubeliaasta lõ-
puks tõid kooli laululapsed lavale „Entel-Tentel“ 
lastelaulude koguperekontserdi.

Praegused emad-isad ja vanaemad-vanaisad mäletavad, 
kuidas 1970ndatel naelutasid kogu rahva telerite ette võ-
luvad väikesed laululapsed. Oli „Horoskoobi“ kõrgaeg 
ning lapsedki laulsid täiskasvanute laule. „Entel-Tenteli“ 
laulukonkurss andis heliloojatele tõuke vahvate laste-
laulude loomiseks. Need lood on jäänud kõlama ning ka 
praegused lapsed laulavad neid meelsasti. 

Kõik teavad vinüülplaati, mille ümbrisel on Onu Kalmeri 
(Kalmer Tennosaar) põlvel Kersti ja Klarika ning kahes 
reas tublid laululapsed. Neist lauludest on sadu poppe 
versioone, kuid helilooja Tõnis Kõrvits kirjutas 29 loole 
algupärased seaded ja GAGi laululastepere taastas esi-
algse nostalgilise kontserdihõngu. 

Formaat oli küll vana, kuid lapsed uued – need, kes on 
2016. aastal kuue- kuni kaheksa-aastased Gustav Adol-
fi Gümnaasiumi, Gustav Adolfi Muusikakooli ja Gustav 
Adolfi Koolituskeskuse eelkooli õpilased. Saateansam-
bel oli vanamoeline: flöödid, klarnetid, saksofonid, fa-
gott, ksülofon ja vibrafon, trumm, klaver ning kontra-
bass. Ansamblis mängisid Gustav Adolfi Gümnaasiumi 
7.–12. klasside õpilased, kellel on muusikaline haridus 
omandatud või omandamisel. Saateansamblit juhendasid 
helilooja Tõnis Kõrvits, Fred Rõigas ja Siim Aimla.

Koguperekontserdid „Entel-Tentel“ toimusid 26.–29. det-
sembril 2016 Vanemuise Kontserdimajas, Jõhvi Kontser-
dimajas, Pärnu Kontserdimajas ja Estonia Kontserdisaalis. 

Tartu, Jõhvi ja Pärnu kontsertidel tegid kaasa ka esine-

mispaiga linnas ja maakonnas elavad konkursi teel vali-
tud väikesed laulusolistid. Estonia kontserdisaalis esine-
sid koos GAGi lastega aga kunagised ETV saateansambli 
väärikas vanuses pillimehed ning muidugi toonased vah-
vad laululapsed.

Hendrik Agur, Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor, „Entel-Tenteli“ 
tuuri korraldaja ja saateansambli kontrabassimängija

4.1.7 Näitused haridus- 
ameti ruumides

2008. aastal sai alguse lasteaedade, koolide ja 
huvikoolide kunsti- ning käsitöönäituste tradit-
sioon haridusametis. Üheksa aasta jooksul on 
üles pandud juba 65 näitust. 

2016/17. õppeaastal sai näha seitset näitust, kahel kor-
ral oli üleval kaks eri näitust samaaegselt. Oma töödega 
esinesid Haabersti Vene Gümnaasium, Tallinna Suur-Pae 
Lasteaed, Tallinna Kopli Noortemaja, Tallinna Komeedi 
Lasteaed, Tallinna Tondi Põhikool, Tallinna Arte Güm-
naasium ja esimese erakoolina Erakool Garant. 

Haabersti Vene Gümnaasiumi näitus oli avatud 23. sep-
tembrist 25. novembrini 2016. Näha sai graafikat, maali, 
akvarelli ja teisi tehnikaid, mida õpilased olid oskuslikult 
kasutanud. Õpilasi juhendasid õpetajad Svetlana Kotše-
garova ja Vladlena Semjonova. Näituse korraldasid Julia 
Bandura ja Marina Šaab.

Talvekuul said Tallinna Haridusameti ruumid jõululiku 
välimuse: koridoride seinad kattusid justkui võluväel pä-
kapikupiltidega ja kuuse otsa ilmusid lumememmed. Pä-
ris ise see siiski ei juhtunud, kaasa aitasid Tallinna Suur-
Pae Lasteaia ja Tallinna Kopli Noortemaja lapsed ning 
õpetajad. Suur-Pae lasteaia tragid õpetajad panid üles 
lasteaia 35. sünnipäevale pühendatud näituse 

„Jõulude ootel“ ja sellest hetkest hoidis haridusametnike 
tegemistel silma peal mitukümmend atsakat punakuube. 
Õhtul, mil enamik ametnikke oli juba koju läinud, ilmu-
sid kuusepuule Kopli noortemaja vilgaste meisterdajate 
tehtud kaunistused. Peale selle, et tegelased kuuse otsas 
olid lõbusakstegevalt lustlikud ja silmipaitavalt ilusad, 
kandsid nad ka taaskasutuse ideed. Näiteks kõik ümmar-
gused ehted olid tehtud vanadest lambipirnidest. Näitus 
oli avatud 25. novembrist 2016 kuni 12. jaanuarini 2017. 

16. jaanuarist 10. aprillini 2017 oli taas avatud kaks näi-
tust ühekorraga. Kolmandal korrusel sai näha Erakooli 
Garant ning neljandal korrusel Tallinna Lasteaia Ko-
meet laste kunstitöid. Erakool Garant oli esimene hari-
dusametis näitusega üles astunud erakool. Väljapanek 
oli mitmekülgne ja värvikirev, näha sai mitmes tehnikas 
joonistusi: guašš, akvarell, viltpliiats, graafika, kollaaž 
jne. Töödes väljendus lastepärane loovus, mis teeb need 
teosed eriti meeliköitvaks. Lapsi juhendasid ja näituse 
panid üles Imbi Belova ja Viktoria Antonova. Komeedi 
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Tallinna Tondi Põhikool avas pidulikult näituse  
projektis „Valgele valgega“ loodud kunstitöödest

Tallinna Suur-Pae Lasteaia vahvad päkapikud pääse-
sid koguni haridusameti jõulukaardile 

Üks Haabersti Vene 
Gümnaasiumi kauni-
test maalidest 

Tallinna Lasteaia Komeet laste kujundatud rahvariided

Tallinna Kopli Noortemaja õpilaste meisterdatud 
kuuseehted rõõmustasid silma ja kandsid taaska-
sutuse ideed

Erakooli Garant tööd paistsid silma värvikirevuse ja 
detailsusega
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lasteaia kunstitööd olid samuti esindatud esimest korda 
ning rohkelt silmailu pakkusid ka sealsete väikeste kunst-
nike pildid.

10. aprillist 12. maini 2017 täitsid haridusameti ruume 
Tallinna Tondi Põhikooli värviküllased, emotsionaalsed 
ja tähendusrikkad kunstitööd, mille lapsed olid loonud 
kümne aasta jooksul projektis „Valgele valgega“. Näituse 
projektijuht oli Silvia Paluveer.

Tondi Põhikool oli kümnendi vältel igal kevadel kuns-
tiprojekti „Valgele valgega“ raames kutsunud nii enda 
kui ka teiste erikoolide õpilasi joonistuste kaudu kaasa 
rääkima mõnel olulisel teemal. Neist töödest ja õpilas-
te mõtetest koostatigi see näitus. Teiste seas olid väljas 
pildid, mis kõnelevad vaatajaga lillede keeles, võlumär-
gid salapäraste mustritega, kriiditahvlid, mis jutustavad 
põnevaid lugusid koolielust, vallatud kriimusilmalised 
kiisud ning veel palju teisi lapsemeelse huumoriga joo-
nistusi. Kuna kunstiprojektil täitus kevadel kümnes te-
gevusaasta, olid näitusel väljas ka mõned kümne aasta 
tagused väga erilised loovtööd.

„Valgele valgega“ on õpilastele kui ainevõistlus, mis 
tekitab elevust ning asetab neid erinevatesse rollidesse: 
loojad, vaatajad, hindajad. Aasta parima töö valivad väl-
ja õpilased ise. Eesti eri paikadest tullakse kokku Ton-
di põhikooli, vaadatakse ja hinnatakse enda ning teiste 
töid ja valitakse välja parimad. Üheskoos tehakse kunsti, 

avastatakse maailma ning rõõmustatakse tehtu üle. Kõigi 
tegemiste juures toetavad õpilasi kunsti- või klassiõpeta-
jad. „Valgele valgega“ projektis on kümne aasta jooksul 
kaasa löönud 19 erikooli ja igaühte neist ootas näitusel 
rõõmus äratundmine oma õpilaste tööde puhul. 

Õppeaasta viimase näituse pani üles Tallinna Arte 
Gümnaasium 16. mail, see jäi avatuks 15. septembrini 
2017. Arte gümnaasiumi õpilaste suurepärast loomingut 
sai haridusametis näha juba kolmandat korda.

Tuleval, Eesti sajandijuubeli aastal, on ka näitustel hari-
dusametis „ümmargune“ tähtpäev – näitusi on korralda-
tud juba kümme aastat.  

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist,  
näituste korraldaja

4.1.8 Mustamäe lasteae-
dade teatrifestival tõi 
lavale üle 600 lapse

20. märtsist 12. aprillini 2017 toimus Mustamäe 
lasteaedade VIII teatrifestival, mis tõi lavale 608 
last 17 lasteaiast. Lapsi juhendasid 78 õpetajat. 

Festivali lõpetamisel jagus tänusõnu kõikidele. Mus-
tamäe linnaosa vanem Helle Kalda kinkis kõikidele 
lasteaedadele raamatu „Kadaka – küla keset linna“. 
Tallinna Lasteaed Vesiroos andis õpetajatele tunnistused 
ja lastele kleepsud ning DVD Eesti lastefilmide klassika 
sarjast.

Viimastel aastatel on festival kandnud ka heategevuslik-
ku eesmärki. Tänavu koguti heategevusprogramile „Mär-
ka ja aita!“ 422 eurot. 

Festivali kokkuvõte:  
https://www.youtube.com/watch?v=nlfqZlywffM

Jaanika Raudsepp, Tallinna Lasteaia Vesiroos direktor

4.1.9 Lasteaiad osalesid 
projektis „Kiri jõulu-
vanale“

Kuue lasteaia lapsed osalesid 5.–12. detsembrini 
2016 kestnud ettevõtmises „Kiri jõuluvanale“. 

Lapsed said külla tulnud päkapikkudega koos laulda, luu-
letusi lugeda, mängida, tuletada meelde jõulukombeid ja 
-tavasid. Arutleti teemal, mida keegi jõulukingiks ootab. 
Lapsed joonistasid oma soovi paberile, et koos päkapik-
kudega saata kiri jõuluvanale Rovaniemisse. 

Projektis osalesid Tallinna Lasteaed Nõmmekannike, 
Tallinna Tammetõru Lasteaed, Tallinna Kajaka Lasteaed, 
Tallinna Sõbrakese Lasteaed, Tallinna Lehola Lasteaed ja 
Tallinna Lasteaed Delfiin. 

Üritust toetas Tallinna Haridusamet.
Larissa Ida, Mustamäe Laste Loomingu Maja infojuht

Tallinna Tondi Põhikooli noored kunstnikud näituse 
avamisel. 
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4.1.10 Lasteloomingu fes-
tival „Muinasjuttude 
võlujõud“

10.–12. aprillini 2017 peeti Tallinna Mahtra Põhi-
koolis traditsioonilist 13. lasteloomingu festivali 
„Muinasjuttude võlujõud“. 

Pidu ühendas Tallinna Mahtra Põhikooli algkooli õpila-
si ning Tallinna Ümera Lasteaia, Tallinna Seli Lasteaia, 
Tallinna Muhu Lasteaia, Tallinna Mahtra Lasteaia ja Tal-
linna Raadiku Lasteaia kasvandikke.  

Festival oli pühendatud Aleksander Puškini loomingu-
le. Noorte esinejate kirkas esinemises köitis tähelepanu 
kõik: muusika, dekoratsioonid, kostüümid. Kõik see aitas 
süveneda Puškini muinasjuttude tegelaste maailma.

Tallinna Mahtra Põhikool

4.1.11 Teabe- ja tegudepäev 
„Turvaline kooliaas-
ta“ Stroomi rannas

10. septembril 2016 toimus Stroomi rannas koo-
liaasta algust tähistav teabe- ja tegudepäev 
„Turvaline kooliaasta“, kus jagati mitmekülgset 
teavet Tallinna huvikoolides pakutavate ringide 
kohta.

Programmis olid meisterdamistöökojad, spordivõistlu-
sed ja osavusmängud ning julgetele põnevad atraktsioo-
nid. Häid nõuandeid ohutuse tagamiseks nii kodus, koo-
lis kui ka kooliteel jagas lastele Eesti Politsei. Esimest 
korda tutvustas ennast Põhja-Tallinna uus jalgpalliklubi. 

Välilaval esinesid Tallinna huvikoolide õpilased. 

Särav päike ning suurepärane ilm kutsusid Stroomi ran-
da palju huvilisi. Tuldi üksi, peredega ja sõpradega, ka 
lihtsalt mängima või jalutama, kuid jäädi pikemaks ajaks 
toredat kontserti ja tegevusi nautima. Kasulikku teavet 
ning põnevat tegevust jätkus kogu päevaks. 

Teabe- ja tegudepäeva korraldas Tallinna Kopli Noorte-
maja juba 13. korda. 

Kopli Noortemaja tänab oma häid koostööpartnereid:  
Tallinna Haridusamet, Põhja-Tallinna Valitsus, Tallinna 
Kanutiaia Noortemaja, Huvikeskus „Kullo“, Mustamäe 
Laste Loomingu Maja, Tallinna Nõmme Noortemaja, 
Maxima Eesti, Eesti AGA ja Maanteeamet.

Riina Olveti, Tallinna Kopli Noortemaja metoodik-projektijuht

4.1.12 Põhja-Tallinna laste- 
aedade esimesed 
murumängud 

16. mail 2017 toimusid Kopli Lasteaia õuel Põhja-
Tallinna lasteaedade esimesed murumängud. 

Tegu oli rõõmsa õueõpiüritusega, kus olid ühendatud 
laste lemmiktegevused: õues mängimine, laulmine-
tantsimine ning käeline tegevus.

Murumängudel kohtusid ja sõbrustasid kolm lasteaeda 
Kalamajast (Kalamaja Lasteaed, Tallinna Lasteaed Mu-
dila, Lasteaed Kelluke) ning kolm lasteaeda Kopli pool-
saarelt (Lasteaed Maasikas, Mesipuu Lasteaed, Kopli 
Lasteaed). Piduliku rongkäiguga liiguti Kopli pargi vära-
vast Kopli Lasteaia õuealale, kus jätkati muru-, pärimus- 
ja kunstimängudega, vahepalaks väike linnupete.   

Murumängude sisu loomisel ammutati inspiratsiooni las-
te ja noorte kultuuriaasta 2017 eesmärkidest ning Leelo 

Tallinna Mahtra Põhikooli traditsiooniline lasteloo-
mingu festival „Muinasjuttude võlujõud“ oli seekord 
pühendatud Aleksander Puškini loomingule

Tallinna Kopli Noortemaja korraldatud teabe- ja tegu-
depäeval „Turvaline kooliaasta“ jagati mitmekülgset 
infot linna huvikoolides pakutavatest ringidest
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Tungla laulusõnadest, milles laste mäng on esikohal, 
kaunilt sõnastatud ning tähendust loov. Nii sai murumän-
gude nimilooks hoogsa tantsuseadena „Laul mängust ja 
mängimisest“.

Pärimuslike sugemetega laulu- ja ringmängudest pandi 
kokku meeleolukas pärimusmäng, kus laulusuud ning tant-
sujalgu mängureeglite järgi seada. Kunstimängu käigus 
valmis igal lasteaial oma mänguvaim, sest tema on alati 
kohal seal, kus leiab aset mäng. Mänguvaim valvab ja kait-
seb mängijaid, hoides elus mängulusti ja sõbralikku meelt.

„Nii peamegi oluliseks õuesõpet ja õppimist looduskesk-
konnas, loome iseolemist ja koostegutsemist võimalda-
va õpikeskkonna, õpetame kultuurilist järjepidevust läbi 
mängu- ja laulutekstide kaugest ajast ning tänasest,“ 
rääkis Kopli Lasteaia direktor Marika Ärmpalu. „Mu-
rumängude eesmärk oli ja on kultuurilise järjepidevuse 
loomine ning lapse väärtustamine ja mõtestamine looja 
ning publikuna.“

Lasteaed tänab kõiki osavõtjaid ja koostööpartnereid 
Tallinna Kunstigümnaasiumist (helitehnika) ning Eesti 
Politseid (turvaline rongkäigutee).

Allikas: Kopli Lasteaed

4.1.13 Lasteaialapsed osa-
lesid Tallinna XVIII 
võimlemispeol 

28. mail 2017 korraldas Eesti Spordiselts Kalev 
Pirita Spordikeskuses Tallinna XVIII võimlemis-
peo „Kui sõnast saab liblikalend“.

Võimlemispidu (pealavastaja Katre Jaani) on aasta ooda-
tumaid spordisündmusi, mida korraldab Eesti Spordiselts 
Kalev võimlemise propageerimiseks laste ja noorte hul-
gas. Sellel päeval täitub Pirita Spordikeskuse velotreki 
staadion igas vanuses võimlejatega, beebidest memme-
de-taatideni. 

Alati tekitab palju elevust mudilaste saabumine vaatajate 
ette. Kui esimestel võimlemispidudel lasteaiad ei osale-
nudki, siis nüüd on peost osa võtvate lasteaedade arv igal 
aastal kasvanud. Mõni lasteaed tuleb välja lausa mitme 
rühmaga.

Tallinna Rõõmupesa Lasteaed on üks neist, kelle väi-
kesed võimlejad on alati kohal. Väikeste lastega osalemi-

Kopli Lasteaia õuel toimunud Põhja-Tallinna laste-
aedade esimesed murumängudel said lapsed õues 
mängida ning laulda ja tantsida 

Rõõmupesa lasteaia liikumisõpetaja Eveli Strandson 
oma võimlejatega pärast edukat esinemist Tallinna 
XVIII võimlemispeol 
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ne saab teoks vaid tänu liikumisõpetajate kuudepikkuse-
le ettevalmistustööle, riskide ja vastutuse võtmisele. Nii 
saidki Rõõmupesa mudilased oma õpetaja Eveli Strand-
soni eestvedamisel osaleda taas sellel värvikireval spor-
dipeol, tulles 468 Tallinna ja Harjumaa koolieelikust 
koosneva mesilassülemina täistribüünide ette. Tallinna 
XVIII võimlemispeol „Kui sõnast saab liblikalend“ esi-
nesid mudilased kavaga „Mesimummud“. 

Lea Pihelgas, Tallinna Rõõmupesa Lasteaia direktor

4.1.14 Nõmme lasteaedade 
XIII metsapäev

25. mail 2017 korraldas Tallinna Lasteaed Ra-
barüblik juba 13. aastat järjest Nõmme lasteae-
dadele Glehni lossi pargis metsapäeva. 

Seekordne metsapäev kandis nime „Targaks tuppa tule-
mata“. Kuna Eesti Vabariik ja alusharidus tähistavad pea-
gi oma sajandat aastapäeva, oli metsas teadmisi saamas 
just sada last. Avatud oli kaheksa tegevuspunkti: orien-
teerumise harjutusrada, orienteerumine ajaga, foto-orien-

teerumine, hammaste tervishoid, esmaabi, muusika, po-
litsei. Rõõmu pakkus ka mänguala. Ürituse lõpus sai iga 
metsapäeval osaleja jäätise. 

Üritust aitas korraldada Nõmme Linnaosa Valitsus.

Piia Aasmäe, Tallinna Lasteaia Rabarüblik õppealajuhataja

4.1.15 Mustamäe Laste 
Loomingu Maja pere-
päev Männipargis

21. mail 2017 peeti Männipargis juba kolmandat 
aastat perepäeva, millest võisid osa võtta kõik 
Mustamäe elanikud. 

Perepäevalisi tervitasid Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, 
abilinnapea Eha Võrk, Tallinna Linnavolikogu aseesimees 
Lauri Laats, Mustamäe Linnaosa vanem Helle Kalda ja 
Mustamäe Laste Loomingu Maja direktor Erna Podanjova. 

Kontserdi kava oli mitmekesine. Esinesid laste- ja noor-
tekoor Hellas koos mudilastega (õpetajad Aleksander 
Kaidja, Maia Rotselain), tantsuring Filigraan (õpetaja 
Nadežda Tšalaja, klaveril Tamara Pekarskaja), koreo-
graafiaring Pääsuke ja sporditantsuring (õpetaja Scar-
lett Ilves), muusikaring Terake (õpetaja Maie Lõõnik), 
estraaditantsukool Peppy Dance nelja rühmaga (õpetaja 
Olga Juškova, klaveril Inna Järve), arendusring Mina ja 
Maailm ning loovusring „Mõttemosaiik“ (õpetaja Endla 
Reinkort), show-tantsuring Jete (õpetaja Diana Senkel, 
Eneli Rüütli) ja paljud teised.

Noortemaja õpetajate juhendamisel olid avatud meister-
damise töötoad, mudilasnurk, male- ja kabetelk ja loterii 
ning pakuti sportlikku meelelahutust. Pargis olid avatud 
meelelahutusala, näomaalingutelk, mitmed ostu-, joogi- 
ja söögitelgid. 

Rõõmupesa lasteaia võimlejad juhendaja Eveli 
Strandsoni ja Kalevi tegevjuhi Aleksander Tammertiga 

Tallinna Lasteaed Rabarübliku korraldatud metsapäe-
val „Targaks tuppa tulemata“ oli teadmisi saamas 
100 last Nõmme lasteaedadest
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Sõpruskoolidest astusid üles Kopli Noortemaja laulu-
stuudio esinejad ja tantsustuudio „Korellon“ (õpetaja 
Anita Kurõljova), Tallinna Nõmme Noortemajast esine-
sid balletiringi tantsijad (õpetaja Eliisa Sokk). 

Perepäevast Männipargis said osa võtta kõik Mustamäe 
elanikud alates mudilastest kuni vanavanemateni, pealt-
vaatajaid jätkus toimeka päeva lõpuni. 

Larissa Ida, Mustamäe Laste Loomingu Maja infojuht

4.1.16 Eesti vabariigi  
sajandijuubeli eel

Eesti vabariigi 99. aastapäeva tähistas enamik 
haridusasutusi. Toimusid aktused ja kontserdid, 
koole ja lasteaedu külastasid poliitikud.

Näiteks Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpetaja Marika 
Randma ja 11. klassi õpilased mõtlesid välja Eesti ajaloo 
teemalise näidendi, mis kanti ette vabariigi aastapäeva 
aktusel. Etenduse ideeks oli näidata, kuidas eestlased 
on hoolimata keerulisest ajaloost suutnud luua ja säili-
tada oma rahvuslikke traditsioone ning saavutada oma-
riikluse, paistes silma oma töökuse ning õppimisvõime 
poolest. Tähelepanelik vaataja võis näidendis märgata ka 
viidet eestlaste heale haridustasemele. 

Multikultuurne Tallinna Mustamäe Humanitaargüm-
naasium tähistas Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva 23. 
veebruaril. Kõik tulid kooli pidulikes riietes ja päev algas 
ühislaulmisega. Kogu koolipere seisis koolimaja korido-
rides läbi nelja korruse ning laulis Eesti hümni ja „Me 
armastame Eestit“. Seejärel mindi klassidesse, kus mõel-
di-arutleti ja täideti mõistekaart plakatil „Me armastame 
Eestit, sest...“. Õpilaste koostatud isamaalised plakatid, 
kohalikud mustrid ja mitmekeelsed tsitaadid kodumaast 
jäid pikaks ajaks koolimaja seinu kaunistama. (Anita Pik-
kov, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi huvi-
juht)

Tallinna 21. Koolis toimus 23. veebruaril koguni viis 
Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud aktust koos 
auväärsete külalistega. Koolis pidasid aastapäevakõne 
peaminister Jüri Ratas ja Riigikogu liige Moonika Hau-
kanõmm, muusikalise tervitusega esines Eesti Kaitseväe 
meeskoor. Kooliperet tervitasid ka Staabi- ja Sidepataljo-
ni kaplan leitnant Peeter Paenurm ning riigisekretär Hei-
ki Loot ja kooli direktor Meelis Kond. Pidupäevaaktustel 

Mustamäe Laste Loomingu Maja perepäeva kontserdi-
kava oli mitmekesine

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 11. klassi õpilased (õpe-
taja Marika Randma juhendamisel) mõtlesid välja ja 
esitasid Eesti ajaloo teemalise näidendi



134                ÕPPIDES SUUREKS  

esinesid kooli koorid, ansamblid ja solistid ning güm-
naasiumi rahvatantsurühm. (Juta Hirv, direktori asetäit-
ja-arendusjuht)

Tallinna Kadaka Lasteaed nimetas end lausa „peokal-
lakuga lasteaiaks“, sest nende pidustused Eesti Vabariigi 
99. sünnipäeva ja Kadaka lasteaia 50. aastapäeva puhul 
kestsid terve nädala. Kaasa aitasid lasteaia koostööpart-
nerid Kaitseliidu Nõmme Malevkond, Naiskodukaitse 
Tallinna Ringkond ja Vahipataljon. (Marianne Liiv, Tal-
linna Kadaka Lasteaia direktor) 

Tallinna Unistuse Lasteaed tähistas juba viiendat korda 
Eesti sünnipäeva „Presidendi balliga”, kus kõik rollid on 
laste kanda. Pidulikult kaunistatud saali põrandat kattis 
vaip, millel rahvarõivas ning ballikleitides külalised said 
„presidendipaariga“ pidulikult kätelda. Esmalt tervi-
tas „president“ külalisi avakõnega, seejärel laulis  kogu 
lasteaiapere Eesti hümni ning pidu sai alata. „Presiden-
dipaar“ avas peo avavalsiga, nendega koos keerutasid 
valsirütmis ka ballikülalised. Peol kõlasid eestikeelsed 
laulud, luuletused, laulumängud, mis kõik olid pühenda-
tud kallile ja kaunile Eestimaale. Kõlas  ka rahvalik muu-
sika, mille järgi tantsisid rahvarõivastes lapsed. Lapsed 
mängisid oma rolle suure pühendumise ja naudinguga. 
Lapsevanemad omakorda üllatasid peolisi suupistevaag-
natega, mida nad koos lastega olid kodudes valmistanud. 
Suupisted olid kaunistatud rahvusliku sümboolikaga. 

Mitmed haridusasutused on juba alustanud Eestile kingi-
tuste tegemist.

Tallinna Suur-Pae Lasteaia  
tulpide festival „Eesti 100“
30. mail 2017 korraldas Tallinna Suur-Pae Lasteaed 
tulpide festivali „Eesti 100“. 

Tulbid on armastatumaid kevadlilli. Tallinna Suur-Pae 
Lasteaia pere kingib need oma südames Eestile ja kaas-
linlastele. Festivaliks valmistumine algas juba sügisel 
2016. Lapsed koos vanematega istutasid lasteaia terri-
tooriumile tulbid, mis hakkasid kevadel õitsema. 

Õpetajad vestlesid lastega tulpide ajaloost, ehitusest, 
istutamise reeglitest ning kasvatamisest. Festivali tar-
vis õmblesid lastevanemad lastele „tulpide“ kostüüme 
ja kaunistasid lilledega kübarad. Keskkonnahoiu toetu-
seks kujundasid lapsed koos rühmaõpetajatega lasteaia 
lillepeenra ning valmistasid taaskasutatavast materjalist 
lillepannoo.

Tallinna Unistuse Lasteaed tähistas juba viiendat 
korda Eesti sünnipäeva „Presidendi balliga”, kus kõik 
rollid on laste kanda
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Festival algas Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufe-
reva avasõnadega ja laste avatantsuga. Mängiti, lauldi, 
tantsiti ja toimus ka lillekostüümide paraad. Festivali 
lõpus moodustasid lapsed juubelinumbri 100 ja hõikasid 
kolm korda Eestile „Palju õnne!“. 

Liia Tuvik, Tallinna Suur-Pae Lasteaed  

Eesti Vabariigi juubeliaastale pü-
hendatud projekt „Eesti kaardil“
20. aprillil 2017 viis Tallinna Mustamäe Humani-
taargümnaasium ellu Eesti Vabariigi juubeliaastale 
pühendatud projekti „Eesti kaardil“.

Projekti eesmärgiks oli rikastada õpilaste teadmisi ja os-
kusi erinevate töövõtete õppimisega Eesti temaatika toel, 
uurida mineviku ja nüüdisaja seoseid ning ümbritsevat 
kultuuriruumi. 

Õpitubade tegevused olid suunatud kuuendate klasside 
õpilastele. Kaasa tegid ka Tallinna Läänemere Gümnaa-
siumi ja Tallinna Laagna Gümnaasiumi õpilased.

Esimeses õpitoas „Meie esivanemad ja nende lood“ 
taastasid õpilased fototöötlusprogrammi Pixlr abil va-
nade fotode esialgse ilme ning kirjutasid igale pildile 
juurde loo, mis oli seotud fotodel olevate inimestega. 
Teises õpitoas  „Erinevad mängud virtuaalmaailmas“ oli 
ülesandeks koostada paaristööna LearningApps’i veebi-
keskkonnas Eesti-teemaline teadmistemäng, mida saaks 
edaspidi kasutada ka ainetundides. „Animatsiooni“ töö-

toas tegid õpilased paaristööna Eesti-teemalise lühifilmi. 
Neljandas õpitoas valmistasid õpilased ühistööna Eesti 
kaardi. Iga maakond tähistati ühe piirkonna mustriga, 
mis kanti pilditrüki abil kangale. Viiendas õpitoas õpiti 
šabloonikunsti ehk Stencil Art’i tegemist. Töödel kujutati 
Eesti vanalinnade vaateid ja linnuseid, räägiti grafiti ku-
junemisloost ja eetikast. Viimases õpitoas õpiti laulma ja 
pillidel mängima kahte eesti lugu.

Kokku osales töötubades 62 õpilast. Igaüks sai teadmisi 
omandada ühes poolteist tundi kestnud õpitoas. 

Allikas: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Žabloonikunsti töötuba Tallinna Mustamäe Humani-
taargümnaasiumi projektis “Eesti kaardil”

Tallinna Suur-Pae Lasteaia tulpide festival “Eesti 100”
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4.2  
 Tähtpäevad ja vastuvõtud

4.2.1 Aasta õpetaja gala 
Lennusadamas

7. oktoobril 2016 tunnustati Lennusadamas gala-
õhtul Tallinna parimaid õpetajaid üheksas kate-
goorias, sh konkursside „Eestimaa õpib ja tänab“ 
nominente, Tallinna aasta õpetajaid ja Tallinna 
noori õpetajaid. 

Autasud tunnustatud õpetajatele ning linna õnnitlused 
õpetajate päeva puhul andsid üle abilinnapea Mihhail 
Kõlvart ja haridusameti juhataja Andres Pajula. 

„Olenemata sellest, kui palju vaieldakse riigis hariduspo-
liitika ja koolivõrgu üle, on õpetaja see, kes teeb õppimi-

se lastele võimalikuks. Õpetajast sõltub, kuidas tunneb 
end õpilane koolis või mudilane lasteaias ning kuivõrd 
meeldiv ja tulemuslik on talle õppimine,“ rääkis Mihhail 
Kõlvart. „Õpetajast oleneb suurel määral, missugused 
väärtused laps eluks kaasa saab ning kuivõrd enesekindel 
kodanik temast kujuneb. Õpetajatel on tohutu vastutus 
iga lapse ja kogu ühiskonna ees, mistõttu väärib suure 
pühendumusega tehtud töö erilist tunnustust ja tänu.“ 

Tööjuubelite puhul tänati ja õnnitleti 32 direktorit.

Vastuvõtu eeskava oli meeleolukas, esinesid Karl-Erik 
Taukar, Tanja Mihhailova, Estonian Voices ja teised.

Konkursside tulemused leiab peatükkidest 7.4.1 ja 7.4.2.

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist  

Lennusadama muuseum on õpetajate päva galaõhtu 
külaliste vastuvõtuks valmis

…Hendrik Agur (Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor) 
ja …

Haridusameti juhataja õnnitlusi võtavad vastu tööjuu-
bilarid Marko Rööpson (Kalamaja Põhikooli direktor), 
…

…. Helle Lumis (Tallinna Kristiine Lasteaia direktor)
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4.2.2 Õppeaasta pidu-
lik lõpetamine 
Lillepaviljonis

6. juunil 2017 korraldas Tallinna Haridusamet 
pealinna haridusasutuste juhtidele õppeaasta 
lõpu puhul traditsiooniliselt piduliku vastuvõtu 
Lillepaviljonis. 

Abilinnapea Mihhail Kõlvart ja haridusameti juhataja 
Andres Pajula andsid üle linna tänuavaldused 2016/17. 
õppeaasta jooksul tehtud töö eest ning autasustasid ha-
riduskonkursside võitjaid. Haridustöötajate töö väärtus-
tamist peavad nad väga oluliseks. Eesti õpilased saavu-
tavad maailmatasemel tulemusi nii PISA testides kui ka 
rahvusvahelistel olümpiaadidel. See ei ole tulnud niisa-
ma, vaid tänu meie õpetajate ja direktorite suurepärasele 
tööle. 

Üheks võimaluseks hea tööga silma paista on osaleda 
konkurssidel, mida Tallinna Haridusamet korraldab nii 
haridustöötajatele ja -asutustele kui ka õpilastele. Vastu-
võtul tunnustati parimaid juhendajaid ja koole saavutuste 
eest olümpiaadidel ning koolispordis, autasustati kon-
kursside „Turvaline kool/lasteaed“, „Parim tervisemees-
kond“ ja „Parim koostööprojekt 2017“ võitjaid. Anti üle 
Tallinna nutikuu konkursi „Nutitegevus 2017“ eriauhin-
nad ja MÕK-kuu filmide festivali „Multikas Õppivast 
Koolist“ auhinnad (vt ptk 7 „Konkursid, võistlused, saa-
vutused“).

Vastuvõtul tänati mitut direktorit, kes on suure osa oma 
elust pühendanud lasteaia juhtimisele ja Tallinna haridus-
elu arendamisele ning siirdusid nüüd väljateenitud puh-
kusele. 

Tallinna Haridusameti aukirja ja tänumedali pälvinud. 

 ► Elsa Laasi (Lasteaia Päikene direktor) on töötanud 
Tallinna koolieelsetes lasteasutustes nii kasvataja/
õpetaja kui ka juhina juba 49 aastat, neist 22 aastat 
direktorina Lasteaias Päikene. Tema eestvedamisel 
on lasteaiast kujunenud lugupeetud lasteasutus Tal-
linna linnas. 15. mail 2017 anti Elsa Laasile Tallinna 
teenetemärk.

 ► Tatjana Gorjatševa (Tallinna Allika Lasteaia direk-
tor) on juhina töötanud 35 aastat. Ta on olnud aktiivne 
eestvedaja, kes on avatud uuendustele ning kaasanud 
personali ja koostööpartnereid lasteasutuse arenda-
misse. Erilist tähelepanu on lasteaias pööratud laste 
keeleõppe edendamisele, nii eesti keele kui ka eri 
võõrkeelte omandamisele.

 ► Inge Keskla (Tallinna Endla Lasteaia direktor) on laste-
asutust juhtinud 34 aastat. Lasteaias on loodud õppeka-
va rakendamist toetav õppekeskkond. Õppe- ja kasva-
tustegevusi korraldades juhindutakse lapsest lähtuvast 
metoodikast ning soovist tagada lastele turvalisus. 

 ► Helle Lumis (Tallinna Kristiine Lasteaia direktor) 
on juhina töötanud 31 aastat. Tema eestvedamisel 
on loodud mitmekesine ja aktiivõpet võimaldav õpi-
keskkond, mis toetab laste loomulikku huvi õppete-
gevuste vastu. 

 ► Ülle Roosvee (Tallinna Lasteaia Mooniõied direktor) 
on samuti juhina töötanud 31 aastat. Tema eestveda-
misel on kujundatud lasteasutus, mille maine on kõr-
ge ja lapsevanemate huvi suur lasteasutuse vastu, kus 
on väga heas korras õpi- ja kasvukeskkond. 

Üllatusesinejaks oli vastuvõtul 2016. aastal  aasta mee-
lelahutaja ja aasta näitleja tiitli pälvinud näitleja Tõnis 
Niinemets.

Allikas: Marika Pettai, THA hariduskorralduse osakonna juhataja

Tallinna Haridusameti traditsiooniline vastuvõtt Lille-
paviljonis pealinna haridusasutuste juhtidele toimus 
sel korral teistmoodi

Tallinna Haridusameti aukirja ja tänumedalit on vastu 
võtmas Elsa Laasi (Lasteaia Päikene direktor)
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4.2.3 Tänuvastuvõtt ülelin-
nalistel ja -riigilistel 
olümpiaadidel osale-
jatele

30. mail 2017 tänas ja tunnustas Tallinn pidulikul 
vastuvõtul Lillepaviljonis oma parimaid ülelinna-
listel ja -riigilistel olümpiaadidel osalenud õpilasi 
ja nende juhendajaid-õpetajaid. 

Abilinnapea leiab, et osalemine olümpiaadidel on noorte 
arengus olulisel kohal, sest õpetab väärtustama õppimist. 
„Nagu on öelnud Vana-Kreeka filosoof Platon: suund, 
kuhu haridus inimese viib, määratleb tema tulevase elu. 
Kui õpilane huvitub õppimisest, jõuab ta elus kaugele 
ja saavutab endale seatud eesmärgid,“ rääkis Mihhail 
Kõlvart. „Olümpiaadid aitavad kaasa nii õpioskuste kui 
ka -harjumuste kujunemisele ning annavad ka põnevust 
pakkuva võimaluse oma teadmiste proovilepanekuks.“        

Tänuüritusel anti autasud Tallinna piirkonnavooru võitja-
tele ja üleriigilistel olümpiaadidel edukalt osalenud 253 
õpilasele. Tunnustati ka 163 juhendajat-õpetajat. Päe-
vakangelasi tervitasid ja õnnitlesid abilinnapea Mihhail 
Kõlvart ning haridusameti juhataja Andres Pajula. (Vt ka 
ptk 7.1.1 „Olümpiaadid“)

Allikas: Egle Vospert, THA hariduskorralduse osakonna  
vanemspetsialist

4.2.4 Tallinna koolinoorte 
XXXV spordi- 
mängude pidulik  
lõpetamine 

26. mail 2017 said Õpetajate Majas piduliku lõpu 
Tallinna koolinoorte XXXV spordimängud, tunnus-
tati paremaid õppursportlasi.

Õpilasi õnnitlesid abilinnapea Mihhail Kõlvart, haridu-
sameti juhataja Andres Pajula ja juhtivspetsialist Andres 
Vakra.

Parimate tunnustamise traditsioon sai alguse aastal 2000. 
Iga kool valis ühe õppursportlase, kes kutsuti vastuvõtu-
le. Vastuvõtul tänati ka 29 õpetajat, kes olid aidanud kor-
raldada enim võistlusi. Peole kutsutud õppursportlased ja 
aktiivsemad koolinoorte võistlusi korraldanud õpetajad 
on toodud lisas 7.

Koolispordi võistlustest saab rohkem teada peatükist 
7.1.2.

Andres Vakra, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist

Tänuüritusel anti autasud Tallinna piirkonnavooru 
võitjatele ja üleriigilistel olümpiaadidel edukalt osale-
nud 253 õpilasele, tunnustati ka 163 juhendajat-õpe-
tajat

Abilinnapea Mihhail Kõlvart: „Kui õpilane huvitub 
õppimisest, jõuab ta elus kaugele ja saavutab endale 
seatud eesmärgid. Olümpiaadid aitavad kaasa nii 
õpioskuste kui ka -harjumuste kujunemisele /---/.“
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4.2.5 Tallinn tunnustas pa-
rimaid gümnaasiumi-
lõpetajaid

13. juunil 2017 toimus Lillepaviljonis pidulik vastu-
võtt Tallinna parimatele abiturientidele. 

Tegevlinnapea Taavi Aas, abilinnapea Mihhail Kõlvart ja 
haridusameti juhataja Andres Pajula tunnustasid ja täna-
sid pealinna 304 tublimat gümnaasiumilõpetajat.  

Tegevlinnapea Taavi Aas märkis, et tänavu on medaliga 
koolilõpetanuid rohkem kui mitmel varasemal aastal. 
„Hea meel on näha, et noored väärtustavad tipptasemel 
teadmisi ühe enam ning mõeldes Tallinna õpilaste saa-
vutustele rahvusvahelisel areenil võime julgelt väita, et 
meie koolidest saavad nad suurepärase hariduse,“ rääkis 
Taavi Aas. „Hea haridusega peab kahtlemata kaasas käi-
ma ka oskus oma teadmisi rakendada, kuid mitte ainult. 
Sama oluline on ka kustumatu janu uute teadmiste järele 
ja vajadus pidevalt oma silmaringi laiendada. On ju güm-

naasiumi lõpetamine vaid üks etapp elus. Suurem osa on 
veel minna ning kuhu keegi välja jõuab, oleneb eelkõige 
temast endast.“

Abilinnapea Mihhail Kõlvart lisas, et linn on uhke tub-
lide noorte üle, kes püüdlevad oma unistuste poole ning 
on valmis selle nimel pingutama. „Viimase kolme aasta 
jooksul on medaliga lõpetanud gümnasistide arv kasva-
nud, sel aastal on meil neliteist kuldmedaliga lõpetanut 
rohkem kui mullu. See on ühele noorele märkimisväärne 
saavutus ja annab sisuliselt rohelise tule soovitud ülikoo-
li. Medaliste on tänavu peaaegu kõigist Tallinna kooli-
dest, mis näitab meie koolide ühtlast ja kõrget taset,“ üt-
les Kõlvart. „Soovin, et tänased koolilõpetajad jätkaksid 
oma haridusteed, võimalusel koguksid teadmisi ka rah-
vusvahelistest koolidest – naastes seejärel koju rikkama-
tena uute ideede ning oskuste poolest ja viies meie elu 
edasi.“

2016/17. õppeaastal oli gümnaasiumi medaliga lõpetanuid 
ühtekokku 304, neist 269 Tallinna munitsipaalkoolides 
(144 kuld- ja 125 hõbemedalit) ning 35 erakoolides (17 
kuld- ja 18 hõbemedalit). Eelmisel õppeaastal oli munit-
sipaalüldhariduskoolides kokku 261 ning ülemöödunud 
õppeaastal 250 medaliga lõpetajat. 

Muusikalist külakosti pakkus vastuvõtul A&A klaveri-
duo, omaloomingulise teksti „Kaks miinust teeb plussi“ 
esitas Mikael Raihhelgauz Tallinna Reaalkoolist. Abitu-
rientide nimel ütles tänusõnad Beatrice Marlene Metsaorg 
Tallinna Prantsuse Lütseumist. Vastuvõttu jäi gümnasisti-
dele meenutama linna sümboolikaga tänumeene.  

Kuld- ja hõbemedaliga lõpetajate nimekiri on toodud li-
sades 1 ja 2.

Allikas: Marika Pettai, THA hariduskorralduse osakonna juhataja 
 

4.2.6 Lasteaedade  
juubelid 

2016/17. õppeaastal tähistas oma juubelit 29 las-
teaeda. Vanim juubilaridest oli Taime Lasteaed, 
kellel täitus 60. tegevusaasta.

Lasteaedade juubelid:

 ► Tallinna Lasteaed Vesiroos 45 – 2. september 2016

 ► Tallinna Kivila Lasteaed 30 – 12. september 2016

 ► Kalamaja Lasteaed 55 – september 2016

 ► Tallinna Lasteaed Õunake 15 – 28. oktoober 2016

 ► Tallinna Lasteaed Mudila 60 – november 2016

 ► Tallinna Asunduse Lasteaed 55 – 17. november 2016

 ► Tallinna Lille Lasteaed 55 – 18. november 2016

 ► Tallinna Lindakivi Lasteaed 35 – 24. november 2016

Tallinna parimad gümnaasiumilõpetajad, kelle saavu-
tusi pärjati kuld- või hõbemedaliga
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 ► Tallinna Unistuse Lasteaed 40 – 13. detsember 2016

 ► Tallinna Kiisupere Lasteaed 60 – 15. detsember 2016

 ► Tallinna Vindi Lasteaed 40 – 16. detsember 2016

 ► Tallinna Männi Lasteaed 50 – 14. veebruar 2017

 ► Tallinna Lepatriinu Lasteaed 40 – 17. veebruar 2017

 ► Tallinna Kadaka Lasteaed 50 – 3. märts 2017

 ► Tallinna Meelespea Lasteaed 40 – 3. märts 2017

 ► Tallinna Loitsu Lasteaed 35 – 7. märts 2017

 ► Sitsi Lasteaed 45 – 17. märts 2017

 ► Tallinna Arbu Lasteaed 35 – 23. märts 2017

 ► Tallinna Männikäbi Lasteaed 50 – 23. märts 2017

 ► Tallinna Lasteaed Mooniõied 45 – 31. märts 2017

 ► Merivälja Lasteaed 50 – 7. aprill 2017

 ► Tallinna Seli Lasteaed 30 – 7. aprill 2017

 ► Tallinna Suur-Pae Lasteaed 35 – 13. aprill 2017

 ► Taime Lasteaed 60 – aprill 2017

 ► Tallinna Pae Lasteaed 55 – 5. mai 2017

 ► Tallinna Lasteaed Männimudila 55 – 1. juuni 2017

 ► Tallinna Liivamäe Lasteaed 35 – 7. juuni 2017

 ► Lasteaed Mesipuu 40 – 9. juuni 2017

 ► Tallinna Haraka Lasteaed 55 – 9. juuni 2017

Allikas: Anne Targem, THA hariduskorralduse osakonna  
vanemspetsialist

Tallinna Kadaka  
Lasteaed – 50
Tallinna Kadaka Lasteaed tähistas oma 50. sünnipäe-
va juubelinädalaga 27. veebruarist 3. märtsini 2017.

Kadaka lasteaed nimetab end „peokallakuga lasteaiaks“ 
ja seda tõestasid ka nädal aega kestnud pidustused, mis 
hõlmasid lasteaia 50. aastapäeva ja Eesti Vabariigi 99. 
sünnipäeva.

27. veebruaril alustati Nõmme Muusikakooli orkest-
ri marsiga läbi rühmade ning kontserdiga saalis. 28. 
veebruar oli perepäev lasteaia õues. Kaasa aitasid las-
teaia koostööpartnerid Kaitseliidu Nõmme Malevkond, 
Naiskodukaitse Tallinna Ringkond ja Vahipataljon. Lipu 
heiskamisele järgnesid paraad ning tegevused tegevus-
keskustes, mille organiseerisid lasteaia partnerid ja õpe-
tajad üheskoos. Mervir OÜ pakkus kõigile hernesuppi ja 
vastlakuklit. Õhtul lennutati taevasse ilutulestik mõlema 
sünnipäevalapse auks.

1. märts oli mängu- ja lustipäev. Hommikul tegid kõik 
rühmad ise õhtuks torti, seejärel lõbutseti mängujuhtide 
eestvedamisel saalis. 2. märts oli kontserdipäev. Rühmad 
esinesid üksteisele, Selveri abiga sadas laest kommi ja 

õhtul oli disko koos sõbrarühmaga. 3. märtsil toimus pi-
dulik vastuvõtt kutsutud külalistele. 

Marianne Liiv, Tallinna Kadaka Lasteaia direktor

Kakskeelse Tallinna Kadaka Lasteaia juubelikontserdi 
kava pakkus nii eesti kui ka vene rahvusele omaseid 
etteasteid 

Külalisi tervitab Tallinna Kadaka Lasteaia direktor 
Marianne Liiv 
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Tallinna Männikäbi  
Lasteaed – 50 
23. märtsil 2017 tähistas oma 50 aasta juubelit Tallin-
na Männikäbi Lasteaed.

Tallinna Männikäbi Lasteaed, tollane Tallinna 118. Las-
tepäevakodu, asutati 1967. aastal, selle esimeseks juha-
tajaks oli Mare Peil. Praegu juhatab lasteaeda üheksas 
direktor Aino Kallavus. 

Lasteaias on 12 rühma (3 sõime-, 2 arendus-, 7 sobitus-
rühma), kus käib kokku 201 last. Igas rühmas on kaks 
õpetajat ja üks õpetaja abi. Lastega tegelevad veel liiku-
mis- ja muusikaõpetaja, logopeed ning eripedagoog. 

Lasteaed peab eriliseks ja tähtsaks iga last ning võima-
lusel võetakse vastu kõik lasteaeda soovijad. Lasteaias 
käib 28 erivajadusega last, 12 neist arendus- ja 16 sobi-
tusrühmades. 

Juubelisündmusele olid kutsutud endised töötajad, Mus-
tamäe teiste lasteaedade, Mustamäe Linnaosa Valitsuse 
ja Tallinna Haridusameti esindajad. Õpetajad ja vanema-
te rühmade lapsed koos muusikaõpetaja Anu Lõhmusega 
tutvustasid külalistele laulude, tantsude ja moedemonst-
ratsiooniga lasteaia algusaastate moodi ning tolleaegset 
muusikat. Lauluga esinesid vilistlased Kaisa Lõhmus ja 
Luisa Lõhmus.

Lasteaiapere oli juubelit tähistanud eelmisel päeval, saa-
des osa pidulikust etteastest ning süües omavalmistatud 
juubelitorti.

Helve Pärnits, Tallinna Männikäbi Lasteaia õppealajuhataja

Tallinna Lasteaed Mooniõied – 45
Tallinna Lasteaed Mooniõied tähistas oma 45. sünni-
päeva 2017. aasta kevadel. Sünnipäeva üritusi jagus 
tervesse nädalasse.

Aastal 1972 avati tolleaegne Tallinna 35. Lastepäeva-
kodu, mis alates 1997. aastast kannab nime Mooniõied. 
Nime panekul sai määravaks lasteaia tänava nimi – Moo-
ni (praegune Kiili tänav). Lasteaias on kaheksa aia- ja 
kolm sõimerühma ning 46 töötajat. Lasteaial on olnud 
kolm juhatajat: alustas Aino Koržets, järgnesid Hel-
le-Reet Pajula ning Ülle Roosve. 

Lasteaia laulusalm ütleb: „… mooniõis, mooniõis, suure 
kimbu saan  – armastust ja hellust ja kalli-kalli ka…“

Aastatega talletunud väärtusi ja eripära kannavad edasi 
traditsiooniks muutunud üritused: sügisenädala leiva-
küpsetamine ja meisterdusnäitused, rammumeeste ja 
kaunite mooniõite nädal, rahvakalendri tähtpäevad ja 
spordivõistlused, jõululaat koos kohvikuga ja tervisenä-
dalad, õpetajate etendused ja muusikapeod, loodusnäda-
lad õuesõppega. Suurt tähelepanu pööratakse loodus- ja 
keskkonnakasvatusele ning tervist edendava lasteaiana 
väärtustakse tervist ja liikumist. Lasteaial on sisukas loo-
dustuba ning kaardistatud loodus- ja terviserada õuealal. 

On ka rohkete muinasjututegelaste, lugemisvara ja en-
davalmistatud nukkudega salapärane muinasjututuba. 
„Kiusamisest vaba lasteaia“ metoodika kasutamine aitab 
olla sallivam ja sõbralikum. Personali üritused ühenda-
vad meeskonda.

Sünnipäevanädala alguses meisterdati koos laste, õpeta-
jate ja lapsevanematega kauneid mooniõisi. Pidupäeval 
olidki rosetid kõigil rinnas ja käes. Mooniõitega kaunis-
tati lasteaeda ja rühmaruume. Uhkust võib tunda juube-
liks valminud raamatu „Mooniõite muinasjutt“ üle. 

Nädala teisel poolel toimusid peod. Sünnipäevale saa-
busid rühmad oma lippude ja maskottidega. Õpetajad 
etendasid lastele võrratu tralli koos lasteaia maskottide 
Mooni ja Moonipoisi ning Karlssoni ja klounidega. Sün-
nipäevanädal lõppes piduliku kontsert-aktusega. Lapsed 
esitasid temaatilise programmi „Mooniõite muinasjutt“ 
sellest, kuidas lasteaed valmis ja nime sai. 

Direktor kinkis külalistele ja personalile võtmehoidjad 
maskott Moonipoisi pildiga. Õnnitlusi lasteaiale jagasid 
Tallinna Haridusameti, Mustamäe Linnaosa Valitsuse ja 
lasteaia hoolekogu esindajad. Raamatu, kommipaki ja 
lille tõi lasteaiale sünnipäevaks peaminister Jüri Ratas.  

Juubeliaasta raames toimusid maikuus lasteaia II olüm-
piamängud, kus osalesid ka Rõõmupesa ja Sõbrakese 
lasteaia lapsed. Võisteldi ja pidutseti koos sõpradega 
ning jagati medaleid.

Ines Mikko, õppealajuhataja; Meeli Saarne, õpetaja, Tallinna Laste-
aed Mooniõied

Tallinna Lasteaia Mooniõied õpetajad etendasid las-
tele võrratu tralli koos lasteaia maskottide Mooni ja 
Moonipoisi ning Karlssoni ja klounidega
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Tallinna Vindi Lasteaed – 40
Sünnipäevanädalaga detsembris 2016 tähistas 
oma 40 aasta juubelit Tallinna Vindi Lasteaed.

Sünnipäevanädal tõi kaasa mitmesuguseid üritusi. Koos 
vanematega joonistati rühmades kaarte ja pilte. Vilistla-
sed kutsuti lahtiste uste õhtule. Korraldati torditegemis-
päev, lastepeod, ilutulestik õuealal ja sünnipäevapidu 
saalis. Avatud oli näitus „40 vinti“, kõik vindikesed olid 
teinud lapsed, lapsevanemad ja õpetajad. Igat aastakäiku 
tutvustas plakat.

Lasteaed avati 16. detsembril 1976 ja kandis siis nime 
Lastepäevakodu nr 47. Esimesed lapsed võeti vastu 1. 
jaanuaril 1977. Nimesid on lasteaial olnud veel: 1993. 
aastal nimetati ta Lastepäevakoduks nr 71, septembrist 
1993 reorganiseeriti aga Tallinna Lasteaed-Algkooliks 
nr 71. Uue kooliaasta alguses 1999. aastal avati esimene 
klass ja sama aasta oktoobris nimetati asutus ümber Tal-
linna Vindi Lasteaed-Algkooliks. Viimane reorganiseeri-
mine oli 31. augustil 2004, mil lasteaed sai Tallinna Vindi 
Lasteaiaks. 

Tänapäeval tegutsevad lasteaias sõime-, tasandus-, tava-
, keelekümblusrühmad (täielik ja osaline), Hea Alguse 
rühm ning sobitusrühm. Lasteaed on keelekümblusprog-
rammi katselasteaed aastast 2003. 

Koostöös lapsevanematega on toetatud heategevuslikke 
üritusi, nagu näiteks „Märka ja aita!“ perepäeva ning 
Kristiine lasteaedade tantsupäeva. Lasteaia põhieesmärk 
on kujundada lastele turvaline kasvukeskkond ja anda 
professionaalne ning kvaliteetne haridus koostöös kõiki-
de huvigruppidega.

Nonna Meltsas, Tallinna Vindi Lasteaia direktor

Tallinna Lepatriinu Lasteaed – 40 
Tallinna Lepatriinu Lasteaed tähistas oma 40. sünni-
päeva suure sünnipäevanädalaga 13.–17. veebruarini 
2017. 

17. veebruaril 1977 avati Tallinna 145. Lastepäevakodu 
„Lepatriinu“. Hiljem on asutuse nime muudetud kaks 
korda. Projekti järgi ehitati lasteaed 12-rühmalisena: neli 
sõime- ja kaheksa aiarühma. Praegu käib Tallinna Lepat-
riinu Lasteaia kahes sõime- ja kümnes aiarühmas kokku 
269 last. Töötajaid on 46. Igas rühmas  töötab kaks õpeta-
jat ja õpetaja abi. Laste hea füüsilise vormi eest hoolitseb 
liikumisõpetaja, muusikaliste võimete arendamise eest 
seisab hea kaks muusikaõpetajat ning kõnet korrigeerib 
logopeed. Laste pesu pestakse lasteaias ning ka sööki 
tehti samas, kuid 2014. aasta septembrist on Lepatriinu 
lasteaia maitsva toidu traditsioone jätkanud toitlustusfir-
ma Mervir kokad.

Lasteaia sünnipäev on igal aastal üks oodatumaid ja to-
redamaid päevi. Igal suurel sünnipäeval pannakse alus 
vähemalt ühele uuele traditsioonile. Alates 25. sünni-

päevast tähistatakse sünnipäeva koos peredega. Alates 
30. sünnipäevast on korraldatud sünnipäevanädalaid. 35. 
sünnipäeval kinkis lastevanemate sihtasutus rühmadele 
lipud ning 40. sünnipäeval lasteaiale paraadlipu. 40. sün-
nipäeva auks oli Kullo Lastegaleriis avatud Lepatriinu 
lasteaia laste kunstitööde näitus. 

Lepatriinu lasteaia pidulik juubeliaktus

Lepatriinu lasteaia tordipäev

Tallinna Lepatriinu Lasteaia lipu õnnistamine
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40. sünnipäeva nädala kõik päevad olid sisustatud toredate 
üritustega lastele, peredele, lasteaia personalile ja külalistele.

Esmaspäevane lipu- ja rongkäigupäev algas pidulikult. 
Lasteaia sihtasutuse juhatuse liikmed andsid üle vast-
valminud paraadlipu. Korraldati lipu õnnistamine. Lipu-
naelte löömisel osalesid kõik pooled: lasteaia hoolekogu, 
sihtasutus, lasteaia laps ning lasteaia direktor.  Seejärel 
suunduti Suure Lepatriinu juhtimisel rongkäigule mars-
ruudil lasteaed-Tallinna Lilleküla Gümnaasium-lasteaed. 
Uhiuus paraadlipp, rühmade lipud ning lepatriinu-õhu-
pallid lehvisid väga uhkelt! 

Teisipäevasel hea tuju ja teatripäeval nautisid lapsed 
hommikul lepatriinude etendust. Õhtul esitasid lasteaia 
töötajad vanematele Paul-Erik Rummo loo „Pöialpoisike 
ja seitse lumivalget“. Kolmapäevane perepäev „Terekä-
si Lepatriinule“ möödus lasteaia hoovialal. Oli lõbus ja 
sportlik talveõhtu grillimise, sooja tee, värske saia ning 
Lepatriinu õunamoosiga. Neljapäev oli traditsiooniline 
tordipäev. Laste valmistatud tordid nägid välja ilusad ja 
maitsesid head. Kõik rühmad said Suurelt Lepatriinult 
mitu ilusat kingitust.

Reede – õnne, õnne, Lepatriinu! Väikesed ja suured le-
patriinud kõndisid ümber lasteaia, laulsid sünnipäevalau-
lu ning soovisid lasteaiale õnne. Õhtul peeti saalis sünni-
päevaaktus ning väike koosviibimine lasteaia personalile 
ja kutsutud külalistele.

Sünnipäevanädalast jäi palju toredaid mälestusi tänu 
Lasteaia Sihtasutusele, peredele ja koostööpartneritele. 
Ka 40-aastasel Lepatriinul jätkub ikka töölusti, soojust, 
armastust ning ikka ja alati palju häid sõpru!

7. märtsil 2017 külastas Lepatriinu lasteaeda peaminister 
Jüri Ratas, et anda üle ka oma õnnitlused. Peaminister 
tundis huvi lasteaia käekäigu vastu. Koos direktoriga 
meenutati lasteaia eelmist sünnipäeva viis aastat tagasi, 
millel Jüri Ratas samuti osales. Minister rääkis, et 80ndail 
käis tema samas saalis judotreeningutel. Direktor tutvus-
tas peaministrile lasteaia uut paraadlippu. Peaminister 
tervitas direktori kaudu kõiki töötajaid ja kinkis lasteaia-
le „Põhjamaade muinasjuttude kuldraamatu“ koos lille ja 
kommikotiga. Lasteaia direktor andis peaministrile kaa-
sa 17. veebruari Kristiine Lehe artikliga lasteaia ajaloost 
ning purgi Lepatriinu õunamoosi.

Peaminister kutsus Lepatriinu õpetajaid ja lapsi külasta-
ma Stenbocki maja ning lasteaed võttis küllakutse heal 
meelel vastu.

Tiiu Parbus, Lepatriinu Lasteaia direktor 

Tallinna Liivamäe Lasteaed – 35 
7. juunil 2017 sai Tallinna Liivamäe Lasteaed 35-aasta-
seks. Sünnipäevapidu peeti traditsiooniliselt lasteaia 
õuel. 

Lasteaeda tervitasid sünnipäeva puhul Kesklinna vanem 
Taavi Pukk ja Piret Lind Tallinna Haridusametist. Staabi- 

ja Sidepataljon, kes on lasteaia sõber juba neliteist aastat, 
abistas helitehnikaga. Sünnipäevakontserdil esinesid laste-
aia kõikide rühmade lapsed ja huviringides osalejad. Kü-
lalisesinejaks oli Tantsuklubi Laguun Eesti võistlustantsu 
meisterpaar ning üllatusesinejaks personali merekapell. 

Maja ees olid külalisi tervitamas Metsakitse talu loomad 
koos peremehe ja perenaisega. 

Oli tore päikseline päev, täis emotsioone, laste kilkeid ja 
õnnelikke vanemaid. Kokku oli sünnipäeval osalenuid 
ligi 400.

Imbi Pajula, Tallinna Liivamäe Lasteaia juhataja

Tallinna Seli Lasteaed – 30
7. aprillil 2017 tähistas Lindakivi Kultuurikeskuses 
oma 30. aastapäeva Tallinna Seli Lasteaed. 

Aastapäevapeol esinesid lapsed koos sõpradega Tallinna 
Priisle Lasteaiast ja Tallinna Laagna Rukkilille Laste-
aiast. Õnnitlejateks olid peaminister Jüri Ratas, Tallin-

Tallinna Liivamäe Lasteaia juubelikontserdi üllatuse-
sinejaks oli personali merekapell

Tallinna Seli Lasteaia värvikirev juubelikontsert
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na abilinnapea Mihhail Kõlvart, Tallinna Haridusameti 
juhataja Andres Pajula, Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
esindajad ja kolleegid teistest lasteaedadest. Tehtud tööd 
tunnustas ka lasteaia hoolekogu esindaja. 

Lasteaias on kolm sõime- ja kaheksa aiarühma. Lapsi on 
kokku 245. Praegused kasvandikud on enamikus sama 
lasteaia lõpetanud emade-isade lapsed, vanemad vennad 
ja õed. Pooled praegustest lasteaia töötajatest alustasid 
samas asutuses juba 30 aastat tagasi, teine pool on noore-
mad. Kõik nad koos loovad sära ja uusi teadmisi.

Lasteaia organisatoorne ning õppe-kasvatustöö käib 
programmide „Hea algus“, „Kiusamisest vabaks“, 
„Eco-School“, „Märka ja aita!“, „Persona Dolls“ järgi, 
kus igale lapsele lähenetakse individuaalselt, kaasates ka 
lapsevanemaid.

Kevad 2014 oli kollektiivile rõõmutoov. Võideti auta-
susid konkurssidel „Innovaatiline tegu“ ja „Köögiviljad 
lasteaias“. Auhinnarahade eest soetati originaalne kasvu-
hoone. Algas lasteaia koostöö firmaga 3Olives projekti 
„Roheline kool“ raames. Traditsiooniks on saanud koos 
tegutsemine ja ühisürituste korraldamine ka Tallinna 
Priisle ja Tallinna Laagna Rukkilille Lasteaedadega. Saa-
dakse teadmisi eesti rahvatraditsioonidest, kinnistatakse 
nii laste kui ka täiskasvanute eesti keele oskust ning õpi-
takse omavahel sõbrustama. Aastatel 2015 ja 2016 saa-
vutati esimesi kohti konkursil „Eesti keele kaunis kõla“.

Juubeliks renoveeriti lasteaia fassaad. Valmis filmi-fo-

to-show lasteaia elust ja arengust.

Kõik need aastad on Seli Lasteaeda juhtinud direktor Tat-
jana Sinskaja, kes 1987. aastal avas  selle Tallinna 169. 
Lastepäevakoduna. Direktor Tatjana Sinskaja pärjati 
„Aasta tegija 2016“ aunimetusega.

Tatjana Sinskaja, Tallinna Seli Lasteaia direktor

Tallinna Lasteaed Õunake – 15
Eestis on üks eriliste laste eriline lasteaed Õunake, 
mille loomisest täitus 2017. aasta oktoobris 15 aastat. 

Lasteaia missioon – olla arendus- ja hoiupaigaks vaimse 
ja/või füüsilise erivajadusega lastele – on jätkuvalt ühis-
konnale oluline. Seda tõestab üha suurenev huvi lasteaia 
vastu ning lasteaed on arvestatav partner eripedagoogika 
valdkonnas.

Igal aastal külastab lasteaeda kogemuste omandamiseks 
õpetajaid, üliõpilasi ja huvilisi Eestimaa eri paikadest 
ning välismaalt. Praktikale soovijaid on Erasmus+ prog-
rammi raames ka mujalt Euroopast (Sloveeniast, Soo-
mest, Taanist). 

Lasteaiaperre lisandus 2016. aasta veebruaris uus, 9. 
rühm nimega Suviõunake, kus toimub õppe- ja kasvatus-
töö pervasiivsete arenguhäiretega lastele. See rühm avati 
tänu Tallinna Haridusameti osalusele projektis „Eriilme-
liste lasteaiakohtade loomine Tallinna linna lasteasutus-
tes“, mida toetas Euroopa Sotsiaalfond.

Lasteaed on leidnud ka oma MÕKi, milleks on õuesõ-
pe, rõhutades seeläbi, et rühmaruum pole ainus koht 
õppetegevuseks, eriti erivajadusi silmas pidades. Seetõttu 
on õuesõpe õppeaasta üldeesmärkide seas olulisel kohal. 
Tallinna linna ja Tallinna Vee toel on lasteaed oma 
õuealale rajanud varjualused. Õuealale on soetatud ka 
invakiik ratastoolilastele ja tasakaalurada motoorika-
häiretega lastele. Igal aastal korrastatakse talgupäeval 
mängualade ümbrus. Tallinna Vanalinna Lions-klubi abi-
ga paigaldati vaheaed, mis võimaldab spetsiifilisi liiku-
mistegevusi eraldatud aiaosas. 

Edasi sammutakse mitmesuguste digilahenduste kasuta-
mise sihis, sest need pakuvad erivajadustega lastele huvi 
ja motiveerivad neid õppima. Lasteaeda on juba soetatud 
SMART-tahvel ja tahvelarvutid, Tallinna linnalt saadi 
Bee-Bot’i komplekt.

Lõpetuseks: „20 aasta pärast kahetseme pigem neid asju, 
mis jäid tegemata, kui neid, mis sai tehtud. /---/. Uuri! 
Unista! Avasta!“ (Mark Twain)
Katrin Elme, Tallinna Lasteaia Õunake direktor

Seli lasteaeda on õnnitemas Tallinna abilinnapea 
Mih hail Kõlvart ja haridusameti juhataja Andres 
Pajula, õnnitlusi võtab vastu lasteaia direktor Tatjana 
Sinskaja 
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4.2.7 Koolide ja huvikooli-
de juubelid

2016/17. õppeaastal tähistas oma juubelit 13 koo-
li. Vanim juubilaridest oli Gustav Adolfi Gümnaa-
sium, kes tähistas 385. sünnipäeva.

Koolide juubelid:
 ► Tallinna Südalinna Kool 50 – oktoober 2016

 ► Gustav Adolfi Gümnaasium 385 – 6. november 2016

 ► Lasnamäe Vene Gümnaasium 35 – oktoober 2016

 ► Tallinna Pae Gümnaasium 60 – oktoober 2016

 ► Tallinna 32. Keskkool 45 – 16. detsember 2016

 ► Tallinna Arte Gümnaasium 35 – 21. oktoober 2016

 ► Tallinna Õismäe Vene Lütseum 40 – oktoober 2016

 ► Tallinna Reaalkool 135 – oktoober 2016

 ► Tallinna Prantsuse Lütseum 95 – 1. oktoober 2016

 ► Pelgulinna Gümnaasium 105 – märts 2017

 ► Lasnamäe Põhikool 45 – 27.-28. aprill 2017

 ► Tallinna Tehnikagümnaasium 45 – märts 2017

 ► Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 50 – aprill 2017

Allikas: Marika Pettai, THA hariduskorralduse osakonna juhataja

Gustav Adolfi Gümnaasium – 385
Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) juubelisündmused 
jõudsid haripunkti 4. novembril kell 12.00, mil õpilased 
käivitasid koolimajas Foucault’ pendli. 

„Kinnitatuna kuuemillimeetrise läbimõõduga trossi abil 
kooli trepihalli lakke 15,7 meetri kõrgusele, hakkab hoo-
nest sõltumatu mehhanismi abil 34,3 kilogrammi kaaluv 
roostevabast terasest valmistatud pendel demonstree-
rima maa pöörlemist,“ lausus kooli direktor Hendrik 
Agur. „Pendli müstiline võnkumine hakkab õpilastes te-
kitama küsimusi füüsika ja astronoomia kohta. Küsimu-
sed tekitavad huvi ja panevad inimesed uurima, miks on 
asjad maailmas nii, nagu nad on.“ 

Pendli pani käima Rakett 69 VI hooaja võitja, GAG 12.b 
klassi abiturient Frida Laigu. Pendli püstitamist toetasid 
kooli vilistlased Toomas Luman, Indrek Neivelt ja Juhan 
Parts, kes osales ka pendli käivitamisel. 

Gustav Adolfi Gümnaasiumis on aastaid olnud au sees 
muutunud õpikäsitus ning eri valdkondi on alati lõimi-
tud. Kooli 11.b reaal- ja loodussuunaga klassi noorme-
hed Johannes Pihlak ning Kevin Telliskivi said Foucault’ 
pendli töölehakkamisest inspiratsiooni ning lõid avamän-
gu õpilaste omaloomingulisele suurvormile „Kantaat 

Foucault’ pendlile“. Avamängus on kasutatud pendli 
gongina alussihverplaati, rippuvat pendli liivapanni, 
mida kasutatakse aeg-ajalt liivamustrite joonistamiseks, 
kooli ajaloolist kella ja vibrafoni. Avamäng kanti ette 
pendli avamistseremoonial.

Suuremaid juubelisündmusi oli teisigi: rokkooperi „Gus-
tav Adolfi kooli saladus“ esimene etendus Nordea kont-
serdimajas; GAGi 385. aastapäevaks koostatud, kooli 
möödunud kümmet aastat käsitleva raamatu „Õnneliku 
kooli valem“ esitlus; GAG-385 bankett Rahvusooperi 
Estonia Sinises saalis. Nordea kontserdimajas etenda-
ti rokkooperit „Gustav Adolfi kooli saladus“. 26.–29. 
detsembril sai teoks Eesti armastatud lastelaulude „En-
tel-Tentel“ koguperekontsertide tuur Eesti esinduslava-
del. PILT 42-71

Allikas: Hendrik Agur, Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor 

Tallinna Reaalkool – 135 
Tallinna Reaalkooli 135. sünnipäeva tähistati 26. sep-
tembrist 1. oktoobrini 2016 mitmete üritustega. 

Nädala jooksul sai osaleda Elavas Raamatukogus, abis-
tada pisikesi teadushuvilisi Teadlaste Ööl, võtta osa pi-
dulikust juubelikontserdist ja teha palju muud põnevat. 
Avatud olid näitused Tallinna Reaalkooli lõpumärkidest 
ning vilistlaste sulest ilmunud raamatutest.

Esmaspäev – liikumise päev. Sünnipäevanädalat alusta-
ti Reaalile kohaselt sportlikult. Juba teist aastat toimus 
võimlemispidu, millest võtsid osa nii õpilased, õpetajad 
kui ka vilistlased. Pidu pealkirjaga „Pum-tšiga-pum“ oli 
Vene teatrisse vaatama tulnud suur hulk lapsevanemaid, 
vilistlasi ja eelkõige õpetajaid-õpilasi. Kava oli väga ka-
valalt koostatud: iga etteaste oli seotud Reaaliga, olgu 
selleks siis korvpallimatš, abiturientide ball või hoopis 
miski muu. 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) juubelisündmused 
jõudsid haripunkti. 4. novembril, mil õpilased käivita-
sid koolimajas Foucault’ pendli 
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Teisipäev – kirjanduse päev. Päeval toimus aulas Elav 
Raamatukogu, mis võimaldas huvilistel vahetundide ajal 
tutvuda Reaalkooli vilistlaste loominguga. Hiljem esitleti 
ka uusimat kooli almanahhi „Realist 20“. Luulepärast-
lõunal lugesid oma loomingut ette peale andekate Reaa-
li õpilaste sama andekad vilistlased, teiste seas Jürgen 
Rooste, Tõnis Parksepp, Paul-Erik Rummo jt. Osalejate 
sõnul oli üritus vahva ning seda võiks ka järgmisel aastal 
korrata, kaasates veelgi rohkem õpilasi. 

Kolmapäev – mälestuste päev. Pika ajalooga Reaalkoolis 
on alati au sees olnud mineviku meenutamine ja väärtus-
tamine. Kui kooli 130. juubeliks valmis näitus „Ajatelg“, 
mis on endiselt nähtav koolimaja neljandal korrusel, siis 
135. juubeliks otsustas 132. lend kinkida koolile „Ajatel-
je“ digitaalse versiooni. Näitus avati pidulikult kolman-
da tunni ajal ning avamisel said osaleda kõik huvilised. 
Peale tunde asusid klasside esindused koos õpetajate ja 
vilistlastega teele kalmistute poole, kus traditsiooniliselt 
süüdati küünlad Reaalkooli jaoks tähtsatele inimestele: 
endistele direktoritele ja olulistele vilistlastele. 

Neljapäev – sünnipäev. Tallinna Reaalkool sai ametlikult 
135 aastat vanaks. Sünnipäeva tähistati ikka endistviisi: 
igal klassil käis külas mõni tuntud vilistlane, kes jutustas 
oma elust Reaalis ja peale Reaali. Pärast mindi ühiselt 
Pudi reas staadionile, kus kuulati direktrissi ning vilist-
las- ja hoolekogu esindajate kõnesid. Tänavu sai peale 
tordi maiustada ka juubelilogoga šokolaadidega. Pärast-
lõunasse mahtus veel närvesööv mälumäng „135 aastat 
reaalharidust Tallinnas“, millest võtsid osa neljaliikmeli-
sed Tallinna gümnasistide võistkonnad. 

Reede – tarkuse päev. Üleeuroopalise Teadlaste Öö raa-
mes sai ka Reaalis osaleda mitmes teadusteemalises töö-
toas. Üritus oli suunatud eelkõige nooremale kooliastme-
le, gümnasistid said kaasa lüüa õpetajaid abistades ning 
töötube juhendades. Noored teadushuvilised otsisid koo-
limajast kivistisi ja fossiile, eraldasid oma DNAd, tegid 
lihtsamaid keemia- ja füüsikakatseid, avastasid loomarii-

gi ööelu, ehitasid robotit või mekkisid vedela lämmastiku 
abil tehtud jäätist. 

Laupäev – pidupäev. Sünnipäevanädala lõpetas direktori 
vastuvõtt kooli aulas ja sellele järgnenud pidulik kontser-
taktus Estonia kontserdisaalis. Kontsert „Meie inimesed“ 
koosnes kahest osast. Esimeses pooles laulsid Reaalkooli 
praegused kollektiivid: mudilas- ja poistekoor, koori-
stuudio koorid ning segakoor. Üles astusid ka vokaal- ja 
pilliansamblid. Teises pooles esinesid vilistlased ja õpe-
tajad. Kontserdi lõpetas pea sajaliikmeline ühendkoor, 
kus laulsid koos vilistlased ning praegused reaalikad. 
Hoolekogu, Hoolekande Selts ja vilistlaskogu andsid 
direktor Ene Saarele üle koolijuhi ametiraha. Õhtul oli 
abiturientidele, vilistlastele ja kooli töötajatele koolimaja 
aulas pidulik ball, kus esines TTÜ puhkpilliorkester. 

Juubelinädal möödus kiirelt ja tegusalt, õpilastel oli iga päev 
midagi oodata. Terve nädala vältel oli tunda teatud pidulik-
kust, mis kaasneb väärika kooli soliidse vanuse saabumisega.

Margaret Hook, Tallinna Reaalkooli 11. klassi õpilane

Pelgulinna Gümnaasium – 105  
Pelgulinna Gümnaasiumi 105 aasta juubelinädalal koh-
tusid õpilased kooli vilistlastega. 

Tallinna Reaalkooli Elavas Raamatukogus tutvusid 
õpilased kooli vilistlaste loominguga n-ö laenutades 
õpilasi

Pelgulinna Gümnaasiumi 105 aasta juubeliaktusel 
tervitasid külalisi kooli vilistlased Indrek Toome ja …

… Signe Kivi
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Teiste hulgas külastasid kooli TV3 filmioperaator Mar-
gus Sikk, Õhtulehe veebi turundusjuht Sten-Erik Unt, 
Eesti Posti peakunstnik Indrek Ilves, tippkokk Silver 
Saa. 

Nipiraamatu peatoimetaja Epp Reinmets  rääkis sellest, 
kuidas saada ajakirjanikuks ja kuidas kunsti õppimine 
laiendab maailmapilti. Tallinna Keskhaigla erakorralise 
meditsiini osakonna juhataja ja peaarst Märt Põlluveer 
soovitas lastel hoida tervist. Silder Stuudio asutaja Re-
nee Puusepp rääkis, kuidas kombineeritakse traditsioo-
nilist arhitektuuriloomet tarkvaraarendusega. 

Vilistlasi on ka praeguste õpetajate hulgas. Nemad kor-
raldasid koolimajas mitu ajalootuuri, kus meenutati en-
disi õpetajaid, koolirõõme ja kooli ajal tehtud pättusi.

Kõik vilistlased meenutasid oma kooliaegseid vahvaid 
tegemisi ja ettevõtmisi. Vilistlaste ühine seisukoht oli, et 
Pelgulinna kool on andnud eluks parima ettevalmistuse, 
oskuse suhelda ja tööturul edukat hakkama saada.

Tiina Tiit, Pelgulinna Gümnaasiumi õppejuht

Tallinna Südalinna Kool – 50
21. oktoobril 2016 tähistas Tallinna Südalinna Kool 
oma 50. sünnipäeva piduliku kontsert-aktuse ja sel-
lele järgneva vilistlaste ja endiste töötajate peoga.

Poolesaja tegutsemisaasta jooksul on kool kandnud eri-
nevaid nimesid: Tallinna 47. 8-klassiline Kool, Tallinna 
47. Keskkool, Liivalaia Keskkool, Liivalaia Gümnaa-
sium ja alates 22. augustist 2013 Tallinna Südalinna 
Kool.

Kool avati kakskeelsena 1. septembril 1966 ja reorgani-
seeriti eestikeelseks 1977. aasta 1. septembrist. Viieküm-
ne aasta jooksul on koolist küpsustunnistuse saanud 2122 
õpilast (neist 312 vene ja 1810 eesti keeles õppijat).

Oma jälje kooli näo kujundamisse on jätnud kõik seda 
juhtinud direktorid: Alo Kuldkepp, Leo Repponen, Loo-
ra Raiste, Eugenia Netšajeva, Tiina Lorents ja Veiko Ro-
hunurm. Kooli on alati pidanud äärmiselt sõbralikuks nii 
õpetajad kui ka õpilased ja nende vanemad. Ikka on siin 
püütud õpilasi eelkõige mõista, mitte hukka mõista.

Seoses õpilaste arvu üldise vähenemisega jätkati 1. sep-
tembrist 2015 põhikoolina. Kooli eesmärk on areneda 
linnasüdame tugevaks põhikooliks, kus peetakse au sees 
nii õppimist kui ka sporti, nii huvitegevust kui roboo-
tikat, aga eelkõige inimeseks kasvamist ja kasvatamist.

Kooli juubeli tähistamiseks ning olnu meenutamiseks 
ilmus raamat „Viiskümmend värvilist aastat ehk Tallin-
na Südalinna Kooli lugu 1966–2016“, mille pani arhii-
vimaterjalide, endiste õpetajate-õpilaste ja isiklike mä-
lestuste põhjal kokku kooli vilistlane, 36 aastat koolis 
õpetaja ning raamatukogu juhatajana töötanud Mirjam 
Palumets. 

Tallinna Südalinna Kool

Lasnamäe Põhikool  – 45
45 aastat õppetööd ja huvitavat koolielu – aja jooksul 
on palju muutunud. Muutumatuna on jäänud kooli õpe-
tajate armastus iga õpilase vastu ja soov neid aidata.

Sünnipäeva ajal 27.-28. aprillil 2017 oli aulas õpilas-
tööde näitus, korraldati videoklippide konkurss „Meie 
kool“, tantsuline flashmob, õpilased koostasid kollaa-
ži. Toimusid mitmed kontserdid, kus osalesid õpilased, 
õpetajad, lapsevanemad ja kutsutud külalised.

Anu Freimann, Lasnamäe Põhikooli õppealajuhataja

Tallinna 32. Keskkool – 45 
Väärtused kujunevad ajaga. Ajaga, mis puudutab. Tal-
linna 32. Keskkool puudutab.

16. detsembril 2016 korraldas Tallinna 32. Keskkool 
Salme Kultuurikeskuses oma 45. sünnipäeva puhul 
kontserdi „Puudutus jääb“, mille lavastas huvijuht 
Kristel Kubber. Esines, abistas või juhendas kokku 269 
inimest – õpilased, koolitöötajad, vilistlased, lapseva-
nemad. Kooli väärtustele keskenduval kontserdil toodi 
lavale kõik kooli kaunite kunstide tegevusvaldkonnad: 
teater, film, muusika, tants ja tsirkus. Tavapärase sõna 
asemel pühenduti rohkem koolielu melule, emotsioo-
nidele, tunnetele ja energiale ning sellele, millise puu-
dutuse see inimese ajarattasse jätab. Kontserti külastas 
täismaja ehk ligikaudu 700 inimest. 

Juubeli raames olid koolis üleval näitused kooli direkto-
ritest, õpilastöödest, koolilehtedest ja viimase viie aasta 
huvitegevusest. Valmistati spetsiaalne logo, plakatid, 
kutsed (sh video) ja koolilehe Objektiiv juubelinumber. 
12.–16. detsembril toimusid erinevad teemapäevad.Tallinna Südalinna Kooli juubeliaktus
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Meenutusi õpilastelt ja vilistlastelt:

„Üllatavad elamused, põimituna nostalgilise koolikella 
helinaga, naelutasid vaatama ja naeru rõkkas nii minu seest 
kui ka kõikjalt mu ümbert. Kõige enam paelus mind see, 
kuidas õpilased ise kõike nii hingestatult ja uhkelt tegid. 
Keerulised tantsukombinatsioonid näitasid, et on võetud 
palju aega proovideks ning tantsude väljamõtlemiseks. 
Esinejate võimas ühtsustunne sidus kõiki saalis olijaid 
ja pani kõiki uhkust tundma, et nad kuuluvad selle kooli 
perekonda.“

„Aitäh kõigile, kes olid tegevad „Puudutus jääb“ kontserdi 
raames! See ei olnud lihtsalt kontsert – see oli leiutis, mis 
avardas piire, puges hinge, pani särama, äratas inspirat-
siooni, viis ajas ühtaegu nii tagasi kui ka edasi, ühendades 

meid kõiki kooli perekonnana veelgi enam. Mis hoiab kooli 
vaimu elus? Eks see vastutus, hoolivus, loovus ja avatus 
ole!“

Kairi Kivirähk, Tallinna 32. Keskkooli 38. lennu vilistlane

4.2.8 Teised ümmargused 
tähtpäevad

Tallinna Huvikeskuse Kullo koori-
stuudio Ellerhein – 65
Eesti üks pikaajalisemate traditsioonidega noor-
tekollektiiv, Tallinna Huvikeskuse Kullo koorio-
stuudio Ellerhein tähistas 20. mail 2017 oma 65. 
sünnipäeva. 

Estonia kontserdisaalis astusid üles mudilaskoor (diri-
gendid Mallika Veeperv ja Marit Koit, klaveril Kadri 
Toomoja), lastekoor (dirigendid Anneli Mäeots ja Ilona 
Muhel, klaveril Reinut Tepp) ja tütarlastekoor (dirigent 
Ingrid Kõrvits, klaveril ja orelil Kadri Toomoja) ning Ees-
ti praegune suurim naiskoor – tütarlastekooriga liitunud 
vilistlaskoor. Laval oli koos 130 lauljat, kellega esitati 
lemmiklaule Ellerheina repertuaarist läbi aegade. Kont-
serdi esimese poole lavastasid Anne Türnpu ja Eva Kol-

dits ning see koosnes peamiselt Veljo Tormise lauludest.

Kullo kooristuudio Ellerhein asutas Heino Kaljuste. 
Ellerhein on pälvinud kümneid auhindu rahvusvahelis-
tel koorikonkurssidel. Koor on võitnud 2004. aastal ka 
Grammy auhinna Sibeliuse kantaatide salvestuse eest 
koostöös ERSO, RAMi ja dirigent Paavo Järviga, koor-
meistrid Tiia-Ester Loitme ja Ants Soots.

Üle 20 aasta tütarlastekoori Ellerhein peadirigendi kohal 
olnud Tiia-Ester Loitme andis 2012. aastal teatepulga üle 

Tallinna 32. Keskkooli väärtustele keskenduval kont-
serdil toodi lavale kõik kooli kaunite kunstide tege-
vusvaldkonnad: teater, film, muusika, tants ja tsirkus

Tallinna Huvikeskuse Kullo tütarlastekoor Ellerhein 
esinemas Soomes, Helsingis



OLULISEMAD SÜNDMUSED JA PROJEKTID                149

Ingrid Kõrvitsale. „Mul on suur rõõm töötada nii moti-
veeritud ja muusikateadlike noortega,“ kirjeldab Ingrid 
Kõrvits Ellerheina koori lauljaid. „Arvestades, kui tihe 
on koori kalender, on meie tüdrukud väga pühendunud 
ja võimekad. Kõik on ju kooliealised lapsed, kes leiavad 
kolmel korral nädalas aega tõsiseks harjutamiseks.“ 

Ellerheina juubeliaasta oli tõeliselt tihe. Peale koduste 
kontsertide esineti juuli alguses dirigent Paavo Järviga 
Saksamaal, oktoobris teatri NO99 etendusega „Pööriöö 
uni“ Berliinis, võeti 21.–26. juulini osa ülemaailmsest 
koorimuusika sümpoosionist Hispaanias Barcelonas, 
osaleti muidugi ka suvisel noorte laulupeol „Mina jään“.

Koori on aegade jooksul lõpetanud umbes 600 lauljat. 
Paljud neist astusid üles ka juubelikontserdil 20. mail. 
Koori repertuaar koosneb nii klassikalisest kui ka tä-
napäevasest koorimuusikast väljapaistvatelt helilooja-
telt Eestist ja üle maailma. Ellerhein on mitmel korral 
üles astunud näiteks Jaapanis, Saksamaal, Rootsis, His-
paanias, Prantsusmaal, Kanadas, Itaalias, USAs. 

Ellerhein on andnud mulle palju sõpru, kellega suhtlen tä-
naseni. Kuid tegelikult ei ole isegi oluline, kas kaks eller-
heinlast on laulnud kooris samal ajal või mitte. Kui kohtad 
teist ellerheinlast, kes on pool põlvkonda ees või taga, siis 
see vaimsus, mis meid ühendab, tekitab tunde, et oleme 
tundnud teineteist kogu elu. Oskus mees- või õigemini 
naiskonnana töötada ja käituda on oluline oskus laulmise 
ja noodilugemise kõrval, mida lapsed Ellerheina koori-
stuudiost eluks kaasa said. (Kaidi Hunt, lõpetanud 1986

Kaia Oidekivi, Tallinna Huvikeskuse Kullo, kooristuudio Ellerhein

Tallinna 21. Kooli  
liputoimkond – 20 
2016/17. õppeaastal tähistas Tallinna 21. Kooli pikaaja-
liste traditsioonidega liputoimkond 20. aastapäeva.

Kooli direktor Meelis Kond pööras pidupäevakõnes tä-
helepanu haruldasele õpilasorganisatsioonile, mille pea-
miseks ülesandeks on esitada, valvata ja kaitsta riigilippu 
ning Tallinna 21. Kooli lippu, lähtudes Euroopa kultuu-
ritraditsioonidest ja Eesti lipu seadusest.

Aastate jooksul on liputoimkonna noormeestel olnud 
korduvalt au osaleda tseremooniatel koos Eesti Kaitse-
väega, heisata lippu Pika Hermanni torni, esindada kooli 
rahvuslikel tähtpäevadel ning jagada oma kogemusi teis-
te koolidega, saades seeläbi suurepärased juhtimiskoge-
mused.

Pidupäeva aktusel osalesid liputoimkonna endised ja 
praegused liikmed, trummirivi, õpilasesindus, inspitsien-
digrupp, KultuuriGild, lapsevanemad ja hulgaliselt küla-
lisi. Liputoimkonna pühendunud tegevust tunnustasid ja 
austasid oma kohalviibimisega Eesti Lipu Seltsi tegev-
juht Tarmo Kruusimäe, Euroopa Parlamendi saadik Tun-

ne Kelam, Eesti Vabariigi Presidendi kantselei ülem Tiit 
Riisalo, Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed, 
Vahipataljoni ülem Martin Kukk, Sidepataljoni kaplan 
Peeter Paenurm ja pedagoog Reet Kaljula. 

Liputoimkonna väljaõpet – rivikorda ja võtteid lipuga, 
lippude ajalugu ja kultuuri, lippude paigutamise proto-
kolli, Eesti lipu seadust, „õpilaselt õpilasele“ meetodil 

Tallinna 21. Kooli liputoimkond

Aastate jooksul on Tallinna 21. Kooli liputoimkonnal 
olnud korduvalt au heisata lippu Pika Hermanni torni
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riviõppuse korraldamist ja lipukultuuri tutvustamist 
noorematele, tulevastele liputoimkonna liikmetele ning 
trummirivile ja palju muud – on kogu liputoimkonna 
ajaloo vältel korraldanud liputoimkonna instruktor, kooli 
vilistlane Kahrut Eller.

Aktusel tänati ja autasustati Liputoimkonna vilistlasi 
aktiivse tegutsemise, traditsioonide alalhoidmise ning 
arendamise, koolituste ja lipukultuuri tutvustamise eest. 
Muusikalise tervitusega esines kooli segakoor õpetajate 
Kadri Mägi ja Kristjan Õmbluse juhendamisel.

Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 
skautlipkond Siilid – 20 
1. oktoobril 2016 tähistas Tallinna Läänemere Gümnaa-
siumi skautlipkond Siilid oma 20. sünnipäeva. 

Kohal oli Eestimaa kõige tähtsam skaut Kristjan Pomm, 
külalisskaudid Leedust ja Eesti skautrühmadest Oru Udu 
ning Saturn. Siili lipkonda õnnitles ka Lasnamäe Linna-
osa vanem Maria Jufereva. Skautrühmadelt Venemaalt, 
Lätist, Leedust ja Kanadast saabusid videoõnnitlused. 

Aastate jooksul on skaudirühma kuulunud 400 liiget. 
Skaudid on külastanud kokkutulekuid ja laagreid nii 
Eestis kui ka välismaal, näiteks Taanis, Šveitsis, Tšeh-
his, Leedus, Venemaal, Valgevenes. Rühm on Tallinna 
õpilastele ning skautidele korraldanud 38 linna- ja telk-
laagrit, kus on osalenud ka külalised Lätist, Leedust ning 
Venemaalt. 

Näiteks korraldati õppeaasta algul 5.–7. klassi õpilastele 
orienteerumisvõistlus, kus osalesid 180 õpilast Tallinna 
Läänemere Gümnaasiumist, Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseumist, Tallinna Mahtra Põhikoolist ning Tallinna 
Pae Gümnaasiumist. Orienteerumispunktides pidi näi-
tama omandatud teadmisi, aga ka oskust käsitseda relva 
(püstolit ja vibu), anda esmaabi jm.

Sünnipäev oli sisukas ning lõbus. Esinesid nii praegused 
skaudid kui ka skautveteranid. 

Irina Zuravljova, Tallinna Läänemere Gümnaasium

Tallinna 32. Keskkooli ajaloo  
õppesuund – 30  
1987. aastal alustas Tallinna 32. Keskkoolis esimene 
ajaloo süvaõppeklass. 

Idee ajaloo süvendatud õpetamiseks pärineb kooli esime-
selt direktorilt Harri Kelderilt.

Ajaloo-õiguse õppesuunaga käib kaasas iga-aastase kon-
verentsi korraldamine. Tänavune konverents leidis aset 
6. aprillil 2017 Eesti Sõjamuuseumis. Õppesuuna juube-
lile, 30. tegutsemisaastale pühendatud kahetunnine kon-
verentsiprogramm oli jagatud kaheks suuremaks teema-
plokiks.

Esimeses ettekandes meenutas kooli kauaaegne ajaloo- 
ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Malle Hussar õppesuuna 
algusaegu ning Maarjamäe lossis peetud ühisüritusi. 
Juubelile pühendatud teemaploki lõpetas abiturient Siim 
Eesalu ettekanne „Ajalooõpetus perestroika ajal“.

Konverentsi teine osa keskendus inimõigustele. Esine-
sid Tartu Ülikooli inimõiguste magistrant Sven Anton 
teemal „Kas keskkonnaõigus peaks olema inimõigus?“, 
samuti Pääsküla Noortekeskuse noorsootöötaja ning Tal-
linna Ülikooli antropoloogia osakonna tudeng Steven 
Vihalem, kes puudutas oma ettekandes islamikultuuri ja 
koraani. Konverentsi viimane esineja, Eesti Inimõiguste 
Keskuse juhataja Kari Käsper rääkis inimõigustest ja teh-
noloogia arengust.  

Kristel Kubber, Tallinna 32. Keskkooli huvijuht

Läänemere gümnaasiumi skautlipkond „Siilid“

Läänemere gümnaasiumi skautlipkond „Siilid“ tähistas 
juubelit orienteerumisvõistlusega 5.-7. klassidele
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Jõuluetendused Lasteaias 
Pääsupesa – 15 
Mis võiks jõuluajal olla toredam, kui leida sussi seest 
päkapiku toodud komm, kingitus kuuse alt või mõni 
muu imetore üllatus?

Viisteist aastat tagasi otsustasid Lasteaia Pääsupesa 
õpetajad teha jõulupidudel lastele emotsionaalseid 
kingitusi. Sündis idee esitada näidend, mis juhataks 
sisse jõuluvana tuleku. Esimene etendus aastal 2001 oli 
„Kaksteist kuud“, kus osales peaaegu kogu pedagoogiline 
personal.  

Aastate edenedes seondusid näidendi teemad üha enam 
lasteaia prioriteetsete õppe-kasvatuse valdkondadega: 
hea ja kurja tundmine, loodushoid jm. Kuna temaatilisi 
näidendeid ei olnud kusagilt leida, tuli hakata neid ise 
kirjutama. Lavale toodi Hedi Minlibajeva ja Meka Meeli 
Laatsi kohandatud muinasjutud või algupärandid. 

2010/11. õppeaastal oli lasteaias MISA toetusega projekt  
„Teatrimeelselt – eestikeelselt“, mille eesmärk oli draa-
maõppe ning lavastuste kaudu muuta õppimist mitmeke-
sisemaks ja mängulisemaks. Õpetajate kirjutatud näiden-
ditest koostati kogumik, millest saab teatrinädalal oma 

rühma laste jaoks sobiva etenduse leida. Kogumikku li-
sandub materjali igal aastal. Lavastuste muusikalised ku-
jundused seadis Margit Harf. Muusika oli ja on tähtis osa 
lavastuse tegelaste iseloomustajana ning sündmustiku 
meeleolu loojana. Igasse etendusse jagus ka paras kübeke 
huumorit, millest sai aru nii suur kui ka väike.  

Kostüümide õmblemises tuli appi pesulao hoidja Anna 
Matskevitš, kelle nobedate näppude all valmisid imelised 
ballikleidid, loomakostüümid, peakatted. Dekoreerimisel 
on  abiks olnud  kogu meeskond. Ka lapsevanemad ei ole 
abist keeldunud, et koos jõulupeol toredat etendust nauti-
da. Innustav on see, et lasteaia meeskonna uued liikmed 
löövad traditsioonis meelsasti kaasa, pakuvad uusi ideid 
ja naudivad seda.

Häid emotsioone oma ettevõtmistest tuleb jagada, nii on 
igal aastal kutsutud naaberlasteaedade ja koolide lap-
si jõulunäidendeid vaatama. Kui Tallinna Haridusamet  
korraldas „Märka ja aita!“ raames „Päkapiku pühapäe-
va“, pakkus Pääsupesa Lasteaed kohe omalt poolt eten-
duse.

Lasteaed loodab, et jõuluetenduste traditsioon jätkub 
veel kaua.

Meka Meeli Laats, Lasteaia Pääsupesa direktor

Tallinna Hariduskorralduse osakonna juhataja Tanel 
Keres tutvustamas uue õppeaasta ootusi ja plaane

4.3  
 Konverentsid ja seminarid 

4.3.1 Tallinna haridusasu-
tuste juhtide 2016/17. 
õppeaasta  
avakonverents

29. augustil 2016 korraldas Tallinna Haridusamet 
Tallinna Humanitaargümnaasiumis traditsiooni-
lise õppeaasta avakonverentsi pealinna haridu-
sasutuste juhtidele. 

2016/17. õppeaasta alguse puhul tervitas direktoreid abi-
linnapea Mihhail Kõlvart. Tallinna Haridusameti juhataja 
Andres Pajula ning hariduskorralduse osakonna juhataja 
Tanel Keres tutvustasid uue õppeaasta ootusi ja plaane. 

Ettekanded käsitlesid peamiselt muutuva ühiskonna oo-
tusi haridusele. Hando Sutter (Eesti Energia AS juhatuse 
esimees, Tööandjate Keskliidu haridustoimkonna juht) 
tegi ettekande teemal „Milline haridus tagab kestliku tu-
leviku?“ ning Martin Noorkõiv (SA Domus Dorpatensis, 
tegevjuht) kõneles teemal „Mida on õppida mitteformaal-
selt õppelt?“. Hanno Tomberg (Ettevõtluse Arendamise 
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Sihtasutuse juhatuse esimees) kõneles ettevõtlikkusest.

Raino Liblik (Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor) 
rääkis koostööst ja avatusest, Riina Läll (Tallinna Kel-
miküla Lasteaia direktor) lasteaia koostööst Norra kol-
leegidega.   

Tallinna Haridusamet

4.3.2 Tallinna haridusasu-
tuste juhtide konve-
rents „Jutud juhile“

8. detsembril korraldas Tallinna Haridusamet 
linna haridusasutuste juhtidele traditsioonilise 
juhtimiskonverentsi. Sokos Hotell Viru konverent-
sikeskuses.

Konverentsi teemaks oli seekord „Jutud juhile“. Kon-
verents jagunes kolme plokki. Neist esimeses tutvustati 
kogemuslugusid, teises arutleti sisemise juhi üle ning 
kolmandas räägiti juhi ja õpetaja hääle mõjust.

Oma kogemusi jagasid Aku Sorainen (vanempartner 
rahvusvahelises advokaadibüroos Sorainen), Mart Mägi 
(mitmekülgse juhikogemusega praktik, külalislektor, 
DISCi koolitaja) ja Linnar Viik (Eesti IT-suuna visio-
näär).

Arutelu sisemise juhi üle juhtis psühholoog-terapeut Rein 
Heinsalu, kes tegi osalejate hulgas enne ka ad-hoc-lü-
hiuuringu, mille tulemusi tutvustati konverentsipäeval.

Juhi mõjust ning juhi ja õpetaja hääle mõjust tegid et-
tekanded Hede Kerstin Luik (juhtimistreener ja nõusta-
ja) ning Katri-Liis Vainio (rahvusvahelise kogemusega 
hääle- ja juhtimiskoolitaja, Helsingi Ülikooli ja San Jose 
Ülikooli doktorant).

Päeva sidus tervikuks Margit Raid (juhtimiskonsultant 

ja avaliku esinemise treener). Päeva lõpetas tavapäraselt 
üllatusesineja.

Allikas: Marika Kallas, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist

Hando Sutter (Eesti Energia AS juhatuse esimees, Töö-
andjate Keskliidu haridustoimkonna juht) tegi ettekan-
de teemal „Milline haridus tagab kestliku tuleviku?“ 

Oma juhtimiskogemusi jagas Linnar Viik  
(Eesti IT-suuna visionär) 

Konverentsi üllatusesinejaks oli Indrek Saul 
(müügikasvu coach) 

Osa lektoritest pani tegutsema ka publiku
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4.3.3 Üleriigiline õpeta-
jate IKT-konverents 
„Digitaalselt aktiivne 
kool“

26. oktoobril 2016 toimus Tallinna Reaalkoolis 
traditsiooniline üleriigiline IKT-konverents, mille 
läbivaks teemaks oli sel korral digitaalselt aktiiv-
ne kool.

Eesti haridustöötajatele suunatud konverentsi korralda-
sid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tallinna Hari-
dusamet, eKool ja Tallinna Reaalkool. 

Avaettekande tegi ajakirjanik Henrik Roonemaa teemal 
„Lugupeetud haridussüsteem, palun ära koolita minu last 
halvaks programmeerijaks!“. Üle mitme aasta oli kon-
verentsil ka rahvusvaheline mõõde – praktilisi kogemusi 
jagasid Soome koolid. 

Konverentsil korraldati 18 töötuba, mille teemadeks olid 
tehnoloogiaharidus, digivahendite kasutamine õppetöös, 
koostöövõimalused ettevõtete ja koolide vahel ning di-
gipädevused. Iga osaleja sai valida kaks töötuba, nagu 
näiteks: „Tehnoloogiaharidus 1: Raspberry Pi3 kasuta-
mine õppetöös“ (Indrek Brifk, Shift OÜ), „Innovaatili-
sed lahendused: liitreaalsus – vaatame sisse ja katsume 
järele“ (Anneli Rumm, EEK Mainor), „Koostöövõima-
lused koolis: eTwinning“ (Mari Tõnisson, Tartu Hiie 
Kool) jne. Tutvuda sai ka Eesti koolide praktiliste koge-
mustega digipädevuste arendamisel.

Pidulikul dineel tehti teatavaks Tallinna Haridusameti 
korraldatud konkursi „Digimõte“ parimad ning esimest 
korda kuulutas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus väl-
ja koolid, kes kõige aktiivsemalt kasutavad digitaalseid 
võimalusi. (Lähemalt loe ptk 7.4 ja 7.5.) 

Paneeldiskussioonis arutlesid õpilane, õpetaja, koolidi-
rektor ja lapsevanem Indrek Vaheoja juhtimisel „digi-
pöörase“ kooli teemal.

Kuna konverentsile soovijaid oli rohkem, kui sai vastu 
võtta, rakendati sel aastal nii-öelda omavastutuse süstee-
mi: osalemine oli tasuta, aga kui registreeritud kasutaja 
jättis tulemata, oli HITSA-l õigus esitada talle 30-eurone 
arve. 

Konverents on jätkuvalt väga populaarne ning seda kor-
raldatakse ka järgmisel õppeaastal.

Allikas: Rainer Rannala, THA üldosakonna juhataja

4.3.4 Nõmme lasteaeda-
de õpetajad jagasid 
kogemusi muutuva 
õpikäsituse rakenda-
misest

3. novembril 2016 korraldas Tallinna Lasteaed  
Kraavikrõll koostöös Koolitus-ja Nõustamiskes-
kusega HARED teise üle-nõmmelise koolitusse-
minari „Õpetajalt õpetajale“, mille teemaks oli 
„Muutuva õpikäsitluse rakendamine lasteaias“. 

Seminari eesmärgiks oli pakkuda lasteaedadele võima-
lust jagada oma parimat töökogemust ning tõhustada 
Nõmme lasteaedade omavahelist koostööd. Muutuvast 
õpikäsitlusest rääkis avaettekandes Viivi Lokk Tallinna 
Haridusametist. 

Sõna said Lauliku, Rännaku, Kasekese ja Kraavikrõlli 
lasteaia ning Helliku lastesõime õpetajad. Külalisesine-
jaks oli Kadaka lasteaia õppealajuhataja, kes tutvustas 
oma lasteaia muuseumiõppe projekti. 

Avaettekande tegi ajakirjanik Henrik Roonemaa teemal 
„Lugupeetud haridussüsteem, palun ära koolita minu 
last halvaks programmeerijaks!“

Ingrid Maadvere (Gustav Adolfi Gümnaasium) rääkis 
kaasahaaravalt teemal “Õpilugude loomine koolis”last 
halvaks programmeerijaks!“
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Päeva teisel poolel seisis õpetajate ees Mirja Meriste 
koolituskeskusest Ruutu 10, andes praktilise koolitu-
se „Head lapsed need kasvavad mänguga“, mis  lähtub 
põhimõttest, et ühtaegu on võimalik mängida ja õpetada 
ainekava sisu. Osalejad said valiku põnevaid õppemän-
ge, mis on mõeldud õppekavas märgitud nelja üldoskuse 
arendamiseks. 

Eve Külmallik, Tallinna Lasteaia Kraavikrõll õppealajuhataja

4.3.5 „Sild lasteaiast koo-
li“ – konverents eesti 
keele õpetamise pa-
rimast kogemusest

22. märtsil 2017 toimus Tallinna Pae Gümnaasiu-
mis Tallinna lasteaedade ja koolide õpetajatele 
konverents eesti keele õpetamise parimast koge-
musest „Sild lasteaiast kooli“.  

President Kersti Kaljulaid ütles emakeelepäevale pü-
hendatud kõnes, et emakeel püsib elujõulisena vaid seda 
jagades. „Infot saab kontrollida seda andes, mitte kin-
ni hoides. Niisamuti on ka keelega – keel saab püsida 
elujõulisena seda jagades, mitte kiivalt vaid iseendale 
hoides,“ ütles Kaljulaid. Ta rõhutas, et ainus viis tagada, 
et eesti keel oleks ühtseks suhtlusplatvormiks kõikidele 
Eestis elavatele inimestele, on anda see keel lastele kätte 
enne kooliminekut. Nii, et sellest saaks lapsele igapäeva-
ne mängukeel, mida ta kasutab lasteaias mängides. (Delfi 
14.03.2017 „President Kaljulaid emakeelepäeval: keel 
püsib elujõulisena vaid seda jagades“.)

Konverentsil esinesid ettekannetega ja korraldasid töö-
tube üldhariduslike koolide õpetajad ning lasteaedade 
pedagoogid, kes oma igapäevases töös tegelevad eesti 
keele õpetamisega muu emakeelega lastele. Töötubades 
jagasid õpetajad oma kogemust ja tutvustavad eesti keele 
õpetamiseks kasutatavaid digi- ning muid õppevahen-
deid, keeleõpet toetavaid meetodeid ja uudseid võtteid. 

Muu hulgas võeti luubi alla kooli ja lasteaia koostöö, 
digivahendite kasutamine keeleõppes ja keeleoskuse 
arendamine karjääriõpetuse toel, samuti rahvusvahelise 
kaitse saanud sõjapõgenike laste kohanemine Eesti laste-
aias. Räägiti teemadel „Keele ja kultuuri vahel“, „Keele-
kümblus kui lapsevanema teadlik valik“ ja „Igale lapsele 
oma rada“.   

Konverents sai teoks Tallinna Haridusameti, Tallinna Pae 
Gümnaasiumi ning oma kogemust jaganud lasteaedade 
ja koolide koostöös. 

Varem on Tallinnas korraldatud juba kümme sarnast kon-
verentsi.

 ► 2007 „Keel on väärtus“ (Meriton Grand Hotell Tal-

linn, 25. oktoober 2007)

 ► 2008 „Eesti keele õpetamise võimalused ja kogemu-
sed lasteaias“  (Tallink City Hotell, 15. mai 2008)  

 ► 2009 „Rõõmus keeleõpe“ (Tallinna Padriku Laste-
aias, 26. mai 2009)

 ► 2010 „Õpime eesti keelt mängides“ (Tallinna Padriku 
Lasteaias, 23. aprill 2010)

 ► 2011 „ Meie ja meie sõbrad“  (Tallinna Padriku Las-
teaias, 20. aprill 2011)

 ► 2012 „Kirjud lood“ (Tallinna Padriku Lasteaias, 26. 
aprill 2012)

 ► 2013 „Lõimumine algab lasteaias“ (Tallinna Padriku 
Lasteaias, 24. aprill 2013)

 ► 2014 „Meid ühendab eesti keel“ (Tallinna Padriku 
Lasteaias, 23. aprill 2014)

 ► 2015 „Mäng on õppimine“  (Tallinna Suur-Pae Laste-
aias, 23. aprill 2015)

 ► 2016 „Õpetades õpime“ (Tallinna Suur-Pae Laste-
aias, 20. aprill 2016)

Allikas: Anne Targem, THA hariduskorralduse osakonna  
vanemspetsialist 

4.3.6 Gustav Adolfi 
Gümnaasium korral-
das üle-eestilise digi-
pädevuste seminari

24.-25. augustil 2016 korraldas Gustav Adolfi 
Gümnaasium (GAG) üle-eestilise IKT-seminari „Di-
gipädevused kehalisest kasvatusest tasemetöö-
ni“, kus õpetajad jagasid oma parimat haridus-
praktikat kolleegidele üle Eesti. 

„See ongi nüüd kõige ehedam õpetajalt õpetajale hea 
tahte ja säravate silmadega kogemuste jagamine,“ rää-
kis GAGi direktor Hendrik Agur. „Nad soovivad näidata 
oma töö vilju ning tõtt-öelda on see kõik innustav ja põ-
nev.“

Esinejate ja töötubade juhendajate nimekiri oli pikk ning 
teemade valik rikkalik. Kahe päeva jooksul kuulati seit-
set ettekannet ning valida sai 23 erineva töötoa vahel.

GAGi õpetajad tegid ettekanded teemadel „Õpilaste di-
gipädevuste hindamismudel ja selle rakendamine õppe-
töösse“ (Ingrid Maadvere), „Tabeltöötlus loodusainetes“ 
(Katrin  Soika, Virgi Roop) ja „Digiklubi algklassides“ 
(Maria Malozjomov). Räägiti ka GAGi ajaloo lõimimi-
sest õppekavasse (Anu Kell) ning GAGi õpetajate õppi-
misest välismaal (Kerli Koppel, Valdur Parašin, Ele Pid-
mann). 9. klassi õpilased Teele Metstak ja Aleksander Ott 
Maripuu (9.b) esitlesid kehalist kasvatust Sportlyzeriga. 
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Teise päeva avas Apple Lighthouse’i projekti eestvedaja, 
Apple’i tunnustatud koolitaja ja   arenduskonsultant Niel 
Emery, kes esitles uusi töövahendeid iPad’is.

Töötubades tutvustati kaardirakenduste kasutamist geo-
graafiatundides, robootikat algklassides, mängude ja vi-
deote loomist, interaktiivset tahvlit Explain Everything, 
paberivaba klassiruumi Evernote Seesaw jne. Juhenda-
jaid oli nii GAG-ist kui ka teistest koolidest üle Eesti.

Allikas: Gustav Adolfi Gümnaasium

4.3.7 Koolijuhtidele tutvus-
tati loodushariduse 
parimaid praktikaid 

27. septembril 2016 toimus juba kuuendat kor-
da Tallinna lasteaia- ja koolijuhtidele suunatud 
keskkonnahariduse konverents, mille läbivaks 
teemaks olid loodushariduse parimad praktikad. 

Glehni lossis peetud konverents kandis pealkirja „Tallin-
na haridusasutuste juhtide keskkonnahariduskonverents 
VI. Loodushariduse parimad praktikad“. 

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnas, et kõige paremini 
õpib inimene kogemuse najal, mistõttu pühendatigi see 
konverents keskkonnahariduse parimatele praktikatele. 
„Maailm meie ümber on pidevas muutumises ning see, 
millisena me pakutavaid hüvesid tulevikus tarbida saa-
me, sõltub suuresti meie keskkonnateadlikkusest ning 
praegu tehtavatest otsustest,“ sõnas abilinnapea.

Konverentsil tutvustati Tallinna Haridusameti keskkon-
nahariduse seisukohti ning anti ülevaade Tallinna Kesk-
konnaameti keskkonnahariduslikest projektidest ja kam-
paaniatest. 

Häid kogemusi keskkonnahariduses tutvustasid Kadrio-
ru Saksa Gümnaasiumi, Rootsis tegutseva looduskooli 
ning Venemaa Leningradi oblasti Sosnovõi Bori linna 2. 
kooli esindajad. Veel käsitleti konverentsi ettekannetes 
teaduse populariseerimise ja keskkonnahariduse vahelist 
seost, tutvustati Tallinna elurikkust kui väärtuslikku 
õpikeskkonda ning anti ülevaade rahvusvahelise rohelise 
kooli (ökokooli) programmist ja sellega liitumise võima-
lustest. 

Konverentsi korraldasid Tallinna Haridusamet, Tallinna 
Keskkonnaamet ning MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskes-
kus Hared. Osales sadakond haridusasutuse juhti Tallin-
nast ja keskkonnahariduskeskuste töötajaid.

Allikas: Reet Vaiksalu, Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahariduse 
juhtivspetsialist

4.3.8 Tallinna Vindi 
Lasteaias õpiti 
Moskva professori 
käe all

13. mail 2017 toimus Tallinna Vindi Lasteaias sise-
koolitus „Kaasaegsete tehnoloogiate ja metoodi-
kate integreerimine lasteaias“.

Koolituse pidas Irina Lõkova, Moskva Ülikooli profes-
sor, programmide „Värvilised peopesad“ ja „Värvilised 
sõrmekesed“ looja ning paljude raamatute autor.

Käsitleti küsimusi, miks vaadelda konstrueerimist kui 
universaalset tegevust; milles seisneb selle arengupo-
tentsiaal; missuguseid nüüdisaegseid vorme, meetodeid, 
hariduslikke tehnoloogiaid kasutada hariduse suunda-
sid projekteerides; kuidas valida materjale ja vahendeid 
arendava esemelis-ruumilise keskkonna loomiseks.

Koolitus oli praktiline, käelise tegevuse kaudu saadi vas-
tused püstitatud küsimustele.

Nonna Meltsas, Tallinna Vindi Lasteaia direktor

Tallinna Vindi Lasteaias toimus koolitus „Kaasaegsete 
tehnoloogiate ja metoodikate integreerimine lasteaias“ 
mille viis läbi Moskva Ülikooli professor Irina Lõkova
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4.3.9 Tallinna Kannikese 
Lasteaed tähistas 
rahvusvahelist logo-
peediapäeva hääle-
koolitusega

6. märtsil 2017 tähistati Tallinna Kannikese Laste-
aias üle-euroopalist logopeediapäeva seminariga 
„Kõneleja ja tema hääl“. Koolitusel  osales 39 pe-
dagoogi Tallinna lasteaedadest.  

Kannikese lasteaed algatas 2014. aastal traditsiooni tä-
histada rahvusvahelist logopeediapäeva teemakohase 
seminariga. Eelmisel aastal korraldati logopeediliste 
vahendite näitus, kus olid eksponeeritud vanaaegsed ja 
nüüdsed logopeedide õppe- ja töövahendid. 

Seekord käsitles koolitaja Virko Annus häälega seotud 
teemasid: hääle tekitamine, hääletoon, omahääl, tämbrid, 
heli ja kõla, hääle tervishoid, takistused kõnelemisel jms. 
Hääl on pedagoogi oluline töövahend, mis vajab kaits-
mist ja säästmist. Osavõtjad leidsid, et seda teemat võiks 
laialdasemalt ja põhjalikumalt vaadelda ka edaspidi.

Irja Keiv, Tallinna Kannikese Lasteaia direktor

4.3.10 Pirita Majandus- 
gümnaasiumi majan-
duskonverents 2017

26. jaanuaril 2017 korraldas Pirita Majandus-
gümnaasium IV majanduskonverentsi „Majandus 
homme ja ülehomme – uued valikud, võimalused 
ja vaade tulevikku“. 

Konverents oli kooli sünnipäevanädala tippsündmuseks 
ja mõeldud kõigile Tallinna gümnasistidele. Seati sihte 
tulevikuks ja mõtestati tänaste otsuste mõju järgmistele 
aastakümnetele. 

Konverentsi avas Pirita Linnaosa vanem Tõnis Mölder 
ning tervitusega esines majandus- ja taristuminister Kad-
ri Simson. 

Ettekannetega esinesid Asse Sauga Eesti Krüptoraha 
Liidust („Virtuaalrahast tuleviku maksevahendina“), Big 
Data Scoring’i esindaja Erki Kert („Mis on suurandmed 
(Big Data), kuidas need aitavad ettevõtjat ja mida need 
võivad rääkida Sinu kohta“), Taxify looja ja arendaja 
Martin Villig („Minu karjäär ettevõtjana – ebaõnnestu-
mised kui õppetunnid“), Jaan Aps Sotsiaalsete Ettevõtete 
Võrgustikust („Sotsiaalne ettevõtlus“) ja Triin Messimas 
SEB Elu- ja Pensionikindlustusest („Pikaajalised pensio-
ni- ja investeerimisotsused tuleviku kindlustamisel“). 

Praktilise suunitlusega töötubade ja mõttekodade teemad 
olid mitmekesised: pikaajalised pensioni- ja investeeri-
misotsused, läbirääkimisoskused, tuleviku tarbija, ette-
võtlus kui vaba eneseteostus, äriideede genereerimine, 
keskkonnateadlik majandus ja looduskeskkond kui ma-
jandusressurss. Teemapüstitus ning ettekanded ja töötoad 
Eesti majanduse visionääridelt ja tippspetsialistidelt tõid 

Tallinna Kannikese Lasteaia õpetajad üle-euroopalise 
logopeediapäeva seminaril „Kõneleja ja tema hääl“ 

Pirita Majandusgümnaasiumi majanduskonverentsil 
tervitas osalejaid majandus- ja taristuminister Kadri 
Simson
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konverentsile nii ohtralt osalejaid (u 200 õpilast, juhen-
dajat ja partnerorganisatsiooni esindajat), et esimest kor-
da edastati ettekandeid kooli aulast videoülekandena.

Pirita Majandusgümnaasiumi IV majanduskonverents 
valiti Tallinna 2017. aasta jaanuari haridusteoks.

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht

4.3.11 PMG kui programmi 
„Kiusamisest vaba 
lasteaed ja kool“  
metoodikakeskus

Pirita Majandusgümnaasium (PMG) liitus prog-
rammiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ 
2013. aastal. Nüüdseks on temast kujunenud Tal-
linna aktiivsemaid metoodikakeskusi, kus jaga-
takse oma kogemusi teistele koolidele nii Tallin-
nas kui ka väljaspool.

Veebruaris korraldasid kooli algõpetuse õppetool ja 
„Kiusamisest vabaks!“ meeskond metoodikat tutvustava 
teemanädala. Kooli oma töötajate kõrval osalesid küla-
lised Lastekaitse Liidust, Tallinna Ülikoolist ja Gustav 
Adolfi Gümnaasiumist. 

„Kiusamisest vaba kooli“ avatud metoodikapäeval 
osalesid õpetajad ja koolide kontaktisikud programmiga 
liitunud Tallinna koolidest ning Eesti metoodikakeskus-
test (Tallinna Mahtra Põhikool, Ehte Humanitaargüm-
naasium, Tallinna Pääsküla Gümnaasium, Tallinna 21. 
Kool, Ristiku Põhikool, Tallinna Tondi Põhikool, Pärnu 
Raeküla Kool) ning koostööpartnerid Lastekaitse Lii-
dust, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Haridusametist ja Pi-
rita Linnaosa Valitsusest. Metoodikapäeval sai vaadelda 
teematunde ning osaleda juba kolmandal 1.–2. klasside 
ühisel „Karupeol“. Päeva lõpetas ühine aruteluring, kus 
jagati mõtteid ning seati sihte edasiseks koostööks prog-
rammi „Kiusamisest vaba kool“ raames.

Aprillis korraldasid PMG ja Lastekaitse Liit kõigile Tal-
linna koolidele metoodika infopäeva, kus osales üle 50 
inimese 22 asutusest ja organisatsioonist. Päeva avasid 
Viivi Lokk Tallinna Haridusametist ning Pirita Majan-
dusgümnaasiumi direktor Toomas Pikhof.  Jürgen Ra-
kaselg Haridus- ja Teadusministeeriumist andis ülevaate 
kiusamisvaba haridustee kontseptsioonist, emeriitprofes-
sor Leida Talts ja lektor Kerstin Kööp Tallinna Ülikoolist 
rääkisid metoodikaga seotud uuringutest ning koostöö-
võimalustest. Kalamaja Põhikooli ja Pirita Majandus-
gümnaasiumi õpetajad ning teised koolitöötajad jagasid 
oma kogemust metoodika rakendamisest. Päeva lõpetas 
Lastekaitse Liidu juhataja Tõnu Poopuu. Ürituse ees-
märk oli rääkida programmi „Kiusamisest vaba lasteaed 
ja kool“ rakendumisest Tallinna koolides, tutvustada vii-

maste uurimuste tulemusi, vahendada koolide parimaid 
praktikaid ning seada sihte tulevikuks. PMG gümnasist 
Rain Pärnaste jäädvustas metoodikapäeva videole.

Programmi kooli koordinaator Triinu Orumaa on Laste-
kaitse Liidu „Kiusamisest vabaks!“ metoodika praktika 
koolitaja ning esindab kooli ja Lastekaitse Liitu selletee-
malistel üritustel ning piirkondlikel infopäevadel.

Metoodikapäeva video:

 
https://www.youtube.com/watch?v=r9LWzKozDy0

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht

4.3.12 PMG korraldas 
õpiürituste sarja 
„Kaasaegne õpikä-
situs kui kogukonna 
ja kooli koostööva-
hend“

Pirita Majandusgümnaasium (PMG) korralds 
märtsist oktoobrini 2017 õpiürituste sarja 
„Kaasaegne õpikäsitus kui kogukonna ja kooli 
koostöövahend“. 

Sari koosnes seitsmest temaatilisest kohtumisest, mille 
eesmärgiks oli suunata Pirita elanikke, laste ja noortega 
töötavaid spetsialiste ning linnaosa sõpru kaasa mõtlema 

Metoodika “Kiusamisest vabaks” pidu Pirita Majandus-
gümnaasiumis

https://www.youtube.com/watch?v=r9LWzKozDy0
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nüüdisaegse koolielu võimaluste üle, et seeläbi soodusta-
da kooli ja kogukonna koostööd. 

Loenguid, aruteluringe ja praktilisi tegevusi juhendasid 
PMG parimad õpetajad ning kooli koostööpartnerid. 

Kohtumiste teemadeks olid: 1) „Muutunud laps, muu-
tunud kool“ (tänapäevane õpikäsitus, lapse arengut ja 
eripärasid arvestav õpe eri kooliastmetes), 2) „Vaikuse-
minutid“ (emotsionaalset tasakaalu toetavate, keskendu-
misvõimet soodustavate ja pinges olekut leevendavate 
tehnikate tutvustus), 3) „Loodusprojektid kui õuesõppe 
võimalus“ (jõevaatlus õuesõppe praktilise tegevuse-
na), 4) „Kultuurilooline jalutuskäik Metsakalmistul“, 5) 
„Lapse, vanema ja kooli koostöö koolirõõmu ning õpi-
motivatsiooni loomisel“, 6) „Kooli ja kodu võimalused 
kirjaoskuse arendamisel“ (kirjaoskuse arendamise oluli-
sus nii varases kui ka hilisemas koolieas, sh lugemisos-
kuse ja -harjumuse olulisus, uued metoodikad ja seosed 
lapse arenguga), 7) „Tänapäevane lähenemine matemaa-
tika õpetamisele – metoodikad, individuaalne lähenemi-
ne õppijale ja õpetajale“ (matemaatika populariseerimise 
vajalikkus, õpetamise põhimõtted).

Õpiürituste sarja rahastas Euroopa Sotsiaalfond SA In-
nove kaudu. 

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht

4.3.13 Tallinna Mahtra 
Põhikooli õpetajad 
õppisid koolivaheajal 
„mõkkimist“

2017. aasta veebruari koolivaheaeg möödus Tal-
linna Mahtra Põhikooli õpetajate jaoks tegusalt. 

Koolis toimus kaks seminari, kus käsitleti tööd õpiras-
kustega õpilastega ning ainetevahelist lõimumist ja muu-
tunud õpikäsitust. Mõeldi, kuidas abistada õpilast, et ta 
saaks olla edukam, kuidas muuta õppimine põnevamaks 
ja tõsta õpimotivatsiooni. Seminarid valmistasid ette ja 
pidasid enamasti kooli enda õpetajad, kaasatud olid ka 
spetsialistid.

Mõtted rändasid juba 2017/18. õppeaastasse ning paika 
pandi aastat läbiv üldteema ja mitmed seda toetavad üri-
tused.

Tallinna Mahtra Põhikool

4.3.14 Minikonverents „Kas 
haridusliku eriva-
jadusega õpilasele 
on ka emakeel võõr-
keel?“

Tallinna Kunstigümnaasium korraldas aprillis 
üleriigilise minikonverentsi teemal „Kas haridus-
liku erivajadusega õpilasele on ka emakeel võõr-
keel?“. 

Konverentsi peaesinejateks olid Mari-Liis Sults, Anu 
Carlsson ja Kärt Käesel.  

Mari-Liis Sults kõneles teemal „Kuidas mõtleb ja ta-
hab õppida z-põlvkonna õpilane?“, Anu Carlsson rää-
kis teemal „Õpiraskustega õpilaste õpetamise eripärad 
eesti ja inglise keele tundides“ ning Kärt Käesel teemal 
„HEV-õpilase (lünklik) arengutee ja selle mõjutajad“. 
Eesti keele õpetamise kogemusi jagasid lasteaiaõpetajad 
ning uusimmigrantide, väikeklasside ja keelekümblusk-
lasside õpetajad. 

Töötubades jagasid oma kogemusi pedagoogid Haapsalu 
Lasteaiast Tareke, Pirita Majandusgümnaasiumist, Tal-
linna 32. Keskkoolist, Tallinna Kuristiku Gümnaasiu-
mist, Ristiku Põhikoolist, Tallinna Vindi Lasteaiast, 
Tallinna Tondi Põhikoolist, Jänesselja Lasteaiast (Pärnu-
maa) ja Tallinna Kunstigümnaasiumist. 

Minikonverentsi eesmärk oli jagada võimalikult eri-
nevaid positiivseid kogemusi keelte õpetamisest hari-
duslike erivajadustega õpilastele. Konverents kujunes 
väga inspireerivaks ning osalejad said kinnitust sellele, 
et erivajadustega õpilane klassiruumis on igapäevane 
normaalsus ja õppe diferentseerime ei ole raketiteadus. 
Töötubades jagatud kogemused andsid kindlust ja jõudu 
edasi tegutseda.  Uuesti kohtutakse aprillis 2018, et arut-
leda uutel teemadel.

Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor

4.3.15 Tallinna Tähekese 
Lasteaia konve-
rents „Lastekirjanik 
Markus Saksatamme 
looming“ 

10. veebruaril  2017 korraldas Tallinna Tähekese 
Lasteaed konverentsi „Lastekirjanik Markus Sak-
satamme looming“, kus külalisena viibis ka kirja-
nik isiklikult.
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Osalesid veel kirjastuse KPD esindaja Valentina Kašina 
ning õpetajad Tallinna Männi Lasteaiast, Tallinna Laste-
aiast Delfiin, Tallinna Sõbrakese Lasteaiast ja Tallinna 
Pae Lasteaiast. 

Valentina Kašina kõneles raamatute tõlkimisest, 
kirjastamisest ja messidel esinemisest. Aasta jooksul olid 
lasteaialapsed tutvunud Markus Saksatamme raamatuga 
„Lepatriinu ja pingviin“, kuulates, lugedes ja lavastades 
selle fantaasiaküllaseid jutte. Konverentsil esitasidki lap-
sed ja õpetajad lühilavastusi kirjaniku loomingust ning 
said autorit oma silmaga näha ja käega katsuda. Kirjanik 
jutustas oma elust ning loomingust, vastas küsimustele ja 
oli õnnelik, et tema jutud nii paljudele meeldivad. 

Marina Blitsõna, Tallinna Tähekese Lasteaia direktor

4.3.16 Konverents õpetaja-
tele „Õpilaste digipä-
devuste arendamine 
praktikute silmade 
läbi“

5. aprillil 2017 toimus Tallinna Pae Gümnaasiumis 
Tallinna vene õppekeelega koolide õpetajatele 
konverents „Õpilaste digipädevuste arendamine 
praktikute silmade läbi“. 

Konverentsil sai täiendada oma teadmisi robootikast ja 
IT-st üldisemalt. Ettekannetega esinesid ja töötube kor-
raldasid üldhariduslike koolide õpetajad, kes kasutavad 
oma töös erinevaid digilahendusi ja -võimalusi ning olid 
valmis oma kogemust kolleegidega jagama.  

Konverents toimus koostöös Tallinna Haridusameti, Ha-

riduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, Ehte Gümnaasiumi 
ja Vene Kesklinna Gümnaasiumiga.

Allikas: Tallinna Pae Gümnaasium

4.3.17 Tallinna 32. Keskkooli 
oma arvamusfestival

15. detsembril 2016 toimus Tallinna 32. Keskkoo-
lis esimest korda arvamusfestival ligi 400 güm-
naasiumiõpilasele, et inspireerivate inimeste ja 
sundimatu õhustiku keskel arendada kodaniku-
haridust.  

Sooviti ka edendada arutelu- ja suhtluskultuuri ning mo-
tiveerida noori mõtlema ja arvamust avaldama Eestile 
olulistel teemadel. 

Koolimajas korraldati ühel ja samal ajal üksteist arutelu, 
kus sõna said nii käsitletava teemavaldkonna asjatundjad 
kui ka peatsed tulevikutegijad ehk praegused gümnasis-
tid. 

Arvamuslaudades olid teemadeks „Äärmuslus – kas de-
mokraatliku ühiskonna kaasaegne paratamatus?“, „Inim-
õigused – kõigile tagatud vabadused või vähestele antud 
privileegid?“,  „Soorollidest ja sookollidest meil ja mu-
jal“, „Toitumine – kuidas teha lihtsate valikute asemel 
õigeid valikuid?“, „Kuidas kinkida Eestile miljon head 
kodanikku?“, „Tuleviku kool – mis homses Eesti koolis 
teisiti on?“, „Kas digipädevus või digimürgitus?“, „Ini-
mene linnadžunglis“, „Valvekoer meedia – hammustab 
või hoiab?“, „Kui kaua veel kõlab me eesti keel?“, „Dep-
ressioon – nüüdisaja moehaigus või väljakutse?“.

Ekspertidena olid kohal Teele Pehk (SA Eesti Koostöö 
Kogu juht), Helen Talalaev (EMSLi kogukonnaprakti-
ka ekspert ja Eesti LGBT Ühingu juhatuse liige), Kelly 
Grossthal (Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise 
ekspert), Martin Vällik (Tallinna Inglise Kolledži füüsi-
kaõpetaja, teadusliku mõtlemise populariseerija), Tarmo 
Jüristo (Praxise juhatuse esimees, kodanikuaktivist, ko-
lumnist), Jaak Urmet ehk Wimberg (kirjanik, toimetaja, 
stsenarist), Mihkel Kõrvits (Tallinna Linnaplaneerimise 
Ameti linnaplaneerija), Helen Sabrak (Noored Kooli vi-
listlane, Avatud Kalamaja Põhikooli asutaja), Raivo Juu-
rak (Õpetajate Lehe toimetaja), Anna Gavronski (ERRi 
uuriv ajakirjanik), Birgy Lorenz (Tallinna Ülikooli di-
gitehnoloogiate instituudi lektor, Pelgulinna Gümnaa-
siumi IT-arendusjuht ja õpetaja), Maarja Tinn (ajaloo-, 
ühiskonnaõpetuse ja filosoofiaõpetaja, Tallinna Ülikoo-
li doktorant), Kristina Mänd (MTÜ Mondo esindaja), 
Liisa-Indra Pajuste (Eesti Loomakaitse Seltsi liige, Ba-
naanisaare blogi autor), Rael-Saskia Salakka (Lahendus.
net tegevjuht).

Kristel Kubber, Tallinna 32. Keskkooli huvijuht

Tallinna Tähekese Lasteaed konverentsil „Lastekirja-
nik Markus Saksatamme looming“ oli külas ka kirjanik 
isiklikult (ees keskel)
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4.3.18 Loengud lastevane-
matele „Koostöös 
tekib usaldus“

Haabersti Vene Gümnaasium viis ellu Haabersti 
linnaosa lasteaedadele suunatud projekti „Koos-
töös tekib usaldus“. 

Haabersti Vene Gümnaasiumis toimusid lapsevanemate-
le loengud teemadel, mis on seotud lapse kohanemise-
ga koolis, korraldati kooli lahtiste uste päev vanematele 
ning lasteaia õpetajatele, anti tunde nii koolieelikutele 
kui ka nende vanematele, õpilased pidasid tunde laste-
aedades, korraldati ümarlaud lasteaia- ja algkooliõpeta-
jatega, kus kirjeldati kooli ja lasteaia õpetajate ootusi, 
üheskoos arutati probleeme, mis võivad tekkida lastel ja 
nende vanematel lapse kooli astumisel, ning otsiti viise 
nende ennetamiseks. 

Allikas: Haabersti Vene Gümnaasium

4.3.19 Kodanikupäeva semi-
nar gümnaasiumi- 
õpilastele

28. novembril 2017 korraldas noorteühing Avatud 
Vabariik kodanikupäeva raames Riigikogu konve-
rentsisaalis seminari, kus osales sadakond Tal-
linna gümnaasiumiõpilast. 

Päeva jooksul peeti kaks paneeldiskussiooni ning üks 
ühisarutelu. Esimene paneeldiskussioon kandis pealkir-
ja „25 aastat taasiseseisvunud Eesti Vabariiki: 1991 vs. 
2016 – mis on vahepeal muutnud?“. 

Mõtteid jagasid Riigikogu esimees Eiki Nestor, Juuru 
vallavolikogu esimees Sirje Endre ning Reformierakon-
na poliitik Igor Gräzin. Saalisistujate ning paneeli vahel 
tekkis arutelu, milles õpilased said kaasa rääkida sellis-
tel teemadel nagu noorte astumine poliitikasse ja sellega 
kaasnevad murekohad ning poliitiline kultuur Riigikogu 
näitel. 

Teises diskussioonis keskenduti küsimusele ,,Maailm 
koos Donald Trumpiga – kas maailmas läheb väärtuste 
ümberhindamiseks?“. Taas kord olid õpilased arutellu 
kaasatud. Paneelis võtsid sõna Riigikogu väliskomisjoni 
esimees Marko Mihkelson, populismi ekspert Ivo Rull 
ning Eesti Välispoliitika Instituudi välisuurija Aap Nel-
jas. 

Peale lõunapausi jätkus üritus ühisaruteluga. Väiksema-
tes gruppides arutleti selle üle, kuidas võiks Eesti väl-
ja näha aastal 2036. Iga rühm pidi välja mõtlema ning 
esitlema viis võimalikku pealkirja, mida võivad kanda 20 

aasta pärast meedias avaldatavad artiklid. 

Päev andis võimaluse oma silmaga näha tuntud poliiti-
kuid ja eksperte ning läheneda ühiskonnas aktuaalsetele 
teemadele nende mõttekäikude kaudu. Samuti oli huvitav 
jälgida õpilaste mõtteavaldusi ning arusaamu Eesti tule-
vikust. 

Samela Kivilo, Andreas Holst, Teet Egert Vaabel, Tallinna Reaalkool 

4.3.20 Rahvusvaheline 
õpilaskonve-
rents „Loudoun 
International Youth 
Leadership Summit 
2017“

Kevadel avanes Tallinna Reaalkooli õpilastel või-
malus osaleda rahvusvahelisel õpilaskonverent-
sil „Loudoun International Youth Leadership Sum-
mit 2017“ (LIYLS 2017). 

Konverents toimus 26. märtsist 4. aprillini Ameerika 
Ühendriikides Virginia osariigis Ashburnis, osalesid vee-
randsaja riigi delegatsioonid. Reaalkooli esindasid õpi-
lased Karin Kristin Oppe, Sebastian Raudsepp, Johanna 
Madleen Rodima ja Liina Vesilind ning õpetaja Geili 
Rehtlal.

Konverentsil arutati nelja üleilmset probleemi: hariduse 
kättesaadavus, keskkonnaprobleemid ja kestlikkus ning 
migratsioon ja pagulased. Probleeme käsitleti nii väik-
semates gruppides kui ka suures ringis ning korraldati 

Kodanikupäeva seminaril Riigikogu konverentsisaalis 
jagasid sadakonna Tallinna gümnaasiumiõpilasega 
oma mõtteid Riigikogu esimees Eiki Nestor, Juuru val-
lavolikogu esimees Sirje Endre ning Reformierakonna 
poliitik Igor Gräzin
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teemakohaseid rollimänge ja rühmatöid. Igale teemale 
oli pühendatud üks päev, mil mõtiskleti 6–10-liikmelis-
tes gruppides mitmesuguste hüpoteetiliste stsenaariumite 
üle, nagu näiteks puuetega laste integreerimine 
tavakoolidesse, alternatiivsete energiaallikate 
kasutuselevõtt ja pagulastele riigikeele õpetamine. Se-
minarile olid esinema kutsutud mitmed inspireerivad isi-
kud, kes rääkisid oma kogemustest ja saavutustest. 

Näiteks pidi ühes rollimängus tooma poolt- ja vastuar-
gumente Ashburnis asuvale märgalale plaanitavale uus-
rajoonile ning neid väiteid teistele esitama. Kuna kohale 
tulnud riikide esindajaid, seega ka arvamusi oli palju, 
polnud rühmatöödes sugugi alati lihtne saavutada kon-
sensust, kuid see õpetas argumenteerima, teisi kuulama 
ja mõistma ning vahel ühise eesmärgi nimel enda arva-
must alla suruma. 

Peale rühmatööde oli igal delegatsioonil ülesanne teiste-
le oma riiki tutvustada, esitada põnevaid fakte ning pak-
kuda oma maa eksootilisi toite, nagu näiteks lagrits või 
must leib. 

Külastati ka Ameerika Ühendriikide pealinna Washingto-
ni ning sai näha, kuidas juhitakse maailma mõjuvõimsai-
mat riiki. Käidi Ameerika ajaloo muuseumis, kus tutvuti 
Ühendriikide varasemate presidentide elulugudega, USA 
kujunemislooga ning imetleti endiste esileedide õhtuklei-
te. Käidi Lincoln Memoriali juures ja külastati Ameerika 
Ühendriikide üht olulisemat hoonet – Kapitooliumi. 

Rahvusvahelisel õpilaskonverentsil osalemine andis või-
maluse arendada inglise keele oskust, tutvuda eri rahvas-
te kultuuriga ning luua sõprussidemeid.

Johanna Madleen Rodima, Tallinna Reaalkooli õpilane

4.3.21 Tallinna Õismäe 
Gümnaasiumi 
Ökuliakadeemia IV 
konverents

6. veebruaril 2017 toimus Tallinna Õismäe 
Gümnaasiumis (TÕG) Ökuliakadeemia IV konve-
rents.

Oma uurimusi esitasid 12. klasside õpilased, kuulajateks 
olid 10.–11. klasside õpilased ning õpetajad. Pärast di-
rektor Kaja Toomsalu avasõnu asuti ettekandeid pidama. 

Esimesena astus kõnepulti Dana Kadanik, kes esines tee-
mal „Võistlustantsust tulenevad terviseprobleemid“ 
(juhendaja Jaan Õispuu). Uurimismaterjali oli autor 
kogunud internetiküsitlusega, abiks oli ka tema isiklik 
võistlustantsukogemus. Uurimus käsitles treeningkoor-
must, vigastuste liike, nende põhjuseid ja kehapiirkondi, 
samuti tantsijate kingade, juukselaki, pruunistus- ja mei-
gitoodete kasutamise tagajärgi. Suurim treeningukoor-
mus oli 11–20 tundi kuus ning vigastusi esines keskmi-
selt kord kuus, põhjuseks tantsija vale kehaasend, liigne 
treeningkoormus või tantsukingad. Ilutoodete kasutami-
sest tekib enim lööbeid. Uurimuse autor tegi järelduse, 
et liiga tihe treenimine, vähene puhkamine ning tihe ilu-
toodete kasutamine toovad võistlustantsus kaasa enim 
terviseprobleeme. 

Reelika Vaiksaar esines teemal „Unehäirete mõju 
õpilaste ja õpetajate igapäevaelule Tallinna Õismäe 
Gümnaasiumi näitel“ (juhendaja Mai Veier). Töö ainesti-
ku moodustasid küsitlused 3., 6., 9. ja 12. klasside õpilas-
te hulgas. Uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada õpi-
laste ja õpetajate teadmised neljast unehäirest ning nende 
mõju inimeste igapäevaelule. Enamik vastajatest – ooda-
tult vanemate klasside õpilased – oli unehäiretest küllalt 
hästi informeeritud. Selgus, et unehäirete all kannatavad 
enamasti 12. klasside õpilased ning õpetajad, kellest ena-
mik on oma unehäiretest ka teadlik.

Järgmine ettekanne oli Liisa Pasiekolt teemal „Rühihäi-
rete esinemissagedus Tallinna Õismäe Gümnaasiumi 
õpilaste hulgas ja nende tekkepõhjused ning ennetamine“ 
(juhendaja  Inga Ehrpas). Peale uue andmestiku kasutas 
autor oma 2012. aastal loovtöö käigus tehtud uuringu 
tulemusi. Uurimistöö tuvastas, et rühihäirete ja selja-
probleemide põhjusteks on eelkõige arvuti kasutamine ja 
televiisori vaatamine, algklassiõpilastel ka rasked selja-
kotid. Seljaprobleeme esines 44,1 protsendil vastanutest. 
Suureks probleemiks on väheliikuv eluviis, sage arvuti 
kasutamine ja televiisori vaatamine. Algklassiõpilaste 
koolikottidest ületas lubatud kaalu 77%. Seega tuleks va-
nematel koolikotti ostes arvestada ka koti kaalu.

Märten Maureri ettekanne käsitles teemat „Tallinna 
Õismäe Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus tervislikust 
toitumisest ja kiirtoidust“ (juhendaja Kaja Turmen). 

Tallinna Reaalkooli õpilased noorte rahvusvahelisel 
õpilaskonverentsil „Loudoun International Youth Le-
adership Summit 2017“
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Uurimus põhines 5. ja 10. klassi õpilaste küsitlusel ja 
eesmärk oli saada teada, mis on õpilaste arvates kiirtoit, 
miks seda tarbitakse, kas ning kui tihti õpilased on enda 
arvates tervislikud toitujad ja kas ollakse teadlikud ter-
visliku toitumise püramiidist. Enamik vastajatest teadis, 
mis on kiirtoit, ning külastas ka ise kiirtoidurestorani 
keskmiselt korra kuus. Samuti oldi teadlikud tervisliku 
toitumise püramiidist. Suur osa õpilastest pidas end ter-
vislikuks toitujaks. 5. ja 10. klassi õpilaste  arvamused 
olid uurimistulemuste põhjal küllalt sarnased. 

Eduard Vodi esines teemal „Eluolu Saksa okupatsiooni 
ajal ajakirjanduse põhjal“ (juhendaja Hilje Maripuu). 
Uurimuse aluseks oli  aastail 1941–1944 ilmunud pro-
pagandistlik ajaleht Eesti Sõna, mille peatoimetaja oli 
Albert Kivikas. Õpilane võrdles 1942. aasta märtsis ning 
1944. aasta augustis ilmunud artikleid ja kuulutusi. Töös 
võrdles autor sõjapropaganda olemuse muutusi nime-
tatud ajajärkudel. Muutusi esines rohkesti ka tsiviilelu 
käsitlevates artiklites ja kuulutustes. Nii oli 1942. aas-
ta märtsis ajalehes rohkem müügi- ja korterikuulutusi, 
1944. aasta augustis aga surmakuulutusi (põhjuseks surm 
rindel või rasked haigused). 

Jaan Õispuu, TÕG-i arendusjuht ja uurimistööde aluste kursuse  
õpetaja

4.3.22 Rahvusvaheline 
kaugkonverents 
„Haridustehnoloogia 
programmid algõpe-
tuses“

Tallinna nutikuu raames korraldas Tallinna Must-
jõe Gümnaasium koostöös  Difi.Net  OÜ-ga rah-
vusvahelise kaugkonverentsi Tallinn (Tallinna 
Mustjõe Gümnaasium) – Iisrael (Edu-Consulting 
International Ltd.).

Edu-Consulting on tegelenud haridustehnoloogia prog-
rammide arendamisega paarkümmend aastat. Tallinna 
koolide õpetajad jagasid oma kogemusi veebipõhiste 
õpikeskkondade kasutamisest, esitasid küsimusi, dis-
kuteerisid digivahendite õppes kasutamise võimaluste 
ja eesmärkide üle. Iisraeli haridusspetsialistid rääki-
sid innovaatiliste haridustehnoloogiate kasutamisest 
ning rakendamisest, tutvustades algklassiõpilastele (k.a 
HEV-lastele) mõeldud terviklikku hariduslikku lahen-
dust, mis hõlmab matemaatikat, keelt, loodusteadust, 
ühiskonnateadust ja loovust.

Konverentsil osalesid Tallinna Õismäe Vene Lütseum, 
Tallinna Kadaka Põhikool, Tallinna Kesklinna Vene 
Gümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Tallinna 
Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Tõnismäe 
Reaalkool, Tallinna Juudi Kool, Tallinna Mustjõe Güm-
naasium.

Kristiina Stepanova, Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi sekretär

4.3.23 Jaapani kultuuri fes-
tival Tallinna Õismäe 
Gümnaasiumis

30.–31. märtsil 2017 korraldati Tallinna Õismäe 
Gümnaasiumis 11. klassi õpilase Iris Ojavee uuri-
mistöö raames jaapani kultuuri festival. 

Huvi seesuguse sündmuse vastu oli Iris Ojaveel juba 
ammu, nimelt on ta kolm aastat vedanud kooli jaapani 
kultuuriklubi Bakanese tegevust, mille liikmed kaasas ta 
ka ürituse korraldamisse.

Kahepäevase festivali jooksul osalesid kõik soovijad va-
hetundides sushi valmistamise töötoas, origami meister-
damises, viktoriinis, kuulasid loengut Jaapani kultuurist, 
mängisid jaapanipäraseid ringmänge ning said osa aikido 
(enesekaitse) demonstratsioonist. 

Mari-Liis Ojasalu, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi huvijuht

TÕG-i Ökuliakadeemia: Reelika Vaiksaar, Dana Kadanik, 
Liisa Pasieko, direktor Kaja Toomsalu (esireas), Edwrd 
Vodi, Märten Maurer (tagareas) 

http://difi.net/


OLULISEMAD SÜNDMUSED JA PROJEKTID                163

4.3.24 Konverents 
„Märkamise kunst“ 
lasteaiaõpetajate 
abidele

28. aprillil 2017 toimus Tallinna kesklinna laste-
aedade õpetajaabide II konverents „Märkamise 
kunst“. 

Konverentsil arutasid õpetajaabid rühmatööna Eesti Töö-
tukassa karjäärinõustaja Anna-Liisa Lepaseppa juhenda-
misel õpetajaabi igapäevaste rollide üle. Koos Põhja-Eesti 
Rajaleidja keskuse eripedagoogi Karmen Pruuli ja psüh-
holoog Mailen Kursiga otsiti lahendusi käitumisraskuste-
ga laste toetamiseks nii, et toetatud saaks nii tema ise kui 

ka rühmakaaslased. Ringo Ringvee avas eri kultuuride 
tausta. Konverentsipäeva lõpetasid hingekosutava muusi-
kalise üllatusega Marvi Vallaste ja Karl Kanter. 

Kesklinna lasteaedade õpetajaabide konverentse kor-
raldavad Tallinna Liivalossi Lasteaed, Tallinna Mar-
di Lasteaed, Tallinna Mesimummu Lasteaed, Tallinna 
Päikesejänku Lasteaed ja Tallinna Lasteaed Südameke. 
Konverentse korraldatakse ennekõike õpetajaabide töö 
väärtustamiseks ja tublide töötajate tunnustamiseks, aga 
ka selleks, et aidata õpetajaabidel olla kaasas muutustega 
meie hariduselus. 

Margit Hiiet, Tallinna Lasteaia Südameke direktor

4.3.25 Harjumaa alusha-
ridusjuhtide teabe-
päev Kopli Lasteaias

26. jaanuaril 2017 toimus Kopli Lasteaias Harju-
maa alusharidusjuhtide teabepäev. 

58 õppeasutuse direktorid ja õppealajuhatajad kuulasid 
ettekandeid ja kavandasid algava aasta tegevusi. 

Direktor Marika Ärmpalu tutvustas Kopli Lasteaia aja-
lugu filmi „Päev Tallinna 1. Lastepäevakodus“ (1939) ja 
enda kogutud mälestuste kaudu. Külalised said tutvuda 
Kopli Lasteaia majaga ning uudistada igapäevaseid tege-
vusi. Kõige enam imetleti hästi säilitatud kaunist ajaloo-
pärandit ja laste viisakat käitumist.

Tänapäevaselt lasteaiana toimides, hoides ning väärtus-
tades ajalugu, mis on ka Eesti alushariduse ajaloo osa, 
saab lasteaed oldud aja hõngu jagada ning edasi anda tu-
levastele põlvedele.

Allikas: Kopli Lasteaed

Sushi töötuba Tallinna Õismäe Gümnaasiumi jaapani 
kultuuri festivalil

Harjumaa alusharidusjuhtide teabepäeval Kopli Lasteaias osalesid direktorid ja õppealajuhatajad 58 
õppeasutusest 
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4.3.26 Tallinna Komeedi 
Lasteaed korraldas 
pärimuskonverentsi

Tallinna Komeedi Lasteaias toimus 5. novembril 
2016 pärimuskonverents „Tavad ja kombed“. 

Konverents oli suunatud Tallinna lasteaiaõpetajatele, õp-
pealajuhatajatele ja direktoritele.

Põhiettekande pidas Marju Kõivupuu, kes rääkis hu-
moorikalt, kuidas tänapäeva noored mõne vana kombe 
tähendusest enam aru ei saa ja kuidas tema oma tudengi-
tele selgitab, mis oli vanasti tähtis. Voka lasteaia rahvas 
Ida-Virumaalt rääkis oma traditsioonidest ja kommetest 
ning Püha Johannese kooli direktor Liivika Simmul usu-
taustaga kooli tavadest. Võõrustajate ettekanne käsitles 
Komeedi maja elu aastaringina, sügisest kevadeni.

See oli Komeedi lasteaial kolmas konverents ja teine pä-
rimuskonverents. Esimene oli looduseteemaline „Loodus 
on helde sõber“ (2004) ja teine pärimusteemaline „Loo-
dus avab lugude väravad“ (2009). 

Konverentsist kirjutas ajakirjanik Meeli Parijõgi Õpeta-
jate Lehes (18.11.2016 „Lasteaia aastaring kolme loitsu 
saatel“). 

Helin Värtina, Tallinna Komeedi Lasteaia direktor

4.3.27 Koolitus 
„Ajajuhtimine ja di-
sainmõtlemine kui 
kaasaegsete õpios-
kuste nurgakivid“

21.–22. märtsil 2017 toimus Tallinna Kunstigüm-
naasiumi õpetajate täienduskoolitus „Ajajuhtimi-
ne ja disainmõtlemine kui kaasaegsete õpioskus-
te nurgakivid“. 

Õpiüritust rahastas Euroopa Sotsiaalfond, üritusest võt-
tis osa 43 õpetajat. Koolitusele eelnes ühine arutelu, kus 
sõnastati peamised eesmärgid: õpetajad ja koolitöötajad 
lähtuvad oma töös kooli põhiväärtustest – avatus, loovus 
ja koostöö – ning õpetaja on tööle tulles rõõmsameelne ja 
arvestab õpilaste eripäradega. Eesmärkidest lähtuvalt oli 
valitud ka kahepäevase õpiürituse koolitused.

Mihkel Kangur juhendas õpituba pealkirjaga „Teist-
moodi ennastkehtestav käitumine“, mis aitas tead-
vustada, millest räägib suhtlemisel kehakeel ja kuidas 
aktiivses igapäevases suhtluses saab õpetaja oma sõnumi 
edastada võimalikult täpselt ning ennastsäästvalt. Väga 

vabastavalt mõjus eri kehahoiakute ja sõnumite prakti-
line läbiharjutamine. Mirja Meriste õpitoas „Kuidas 
haarata ja hoida tähelepanu“ said õpetajad katsetada 
uusi mängulisi õpetamismeetodeid. Tehti läbi erinevaid 
praktilisi tähelepanu haaramise mänge, mis aitavad õp-
petundi huvitavamaks muuta ning tõsta õpilaste õpimo-
tivatsiooni. 

Kristjan Otsmann pidas koolituse „Arukas ajajuhti-
mine“, keskendudes neile meetoditele, mis aitavad õpe-
tajatel igapäevases kiires koolielus paremini toime tulla. 
Fookuses olid erinevad enese- ja ajajuhtimise võimalu-
sed, samuti digitaalsete mõttekaartide koostamine pro-
jektide väljatöötamiseks ning käivitamiseks.

Koolitusel kinnistati disainmõtlemist ning kogeti täna-
päevaseid disainilahendusi Jääaja Keskuses Äksis, Tar-
tu Kõrgemas Kunstikoolis. Ööbiti disainihostelis Hek-
tor Design Hostels.

Koolitus toetas õpetajate uute mänguliste oskuste oman-
damist ning avardas arusaamist nüüdisdisainist, disain-
mõtlemisest ja ajajuhtimisest.

Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor

4.3.28 Tallinna Õismäe 
Gümnaasiumi sise-
koolitused MÕKi tee-
madel

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi sisekoolituse pea-
teemaks oli 2016/17. õppeaastal „MÕK ja praktika“. 

Koostöös Tallinna Haridusameti ja koolitusfirmaga Mer-
lecons ja Ko OÜ korraldati koolivaheaegadel õpetajatele 
kolm kaheksatunnist koolitust, mille lektoriks oli Mer-
lecons ja Ko OÜ juhataja Tarmo Salumaa.

27. oktoobri 2016 koolituse üldteema oli „Muutu-
nud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele“, 
mille raames tutvuti MÕKi põhiolemusega kaasava 
hariduse kontekstis, väljundipõhise õppe tunnuste ning 
hindamisega.

5. jaanuaril 2017 tegeldi kujundava ja kokkuvõtva hin-
damise, tulemus- ja võrdlushindamise, kujundava hinda-
mise nelja põhielemendi ning kujundava tagasiside kü-
simustega. Koolituse üldteema kandis nimetust „Kuidas 
kasutada kujundava ja kokkuvõtva hindamise meetodeid 
nii, et sellega kaasneks lõpptulemusena erinevate osa-
poolte rahulolu“.

Koolitustsükli viimane kohtumine oli teemal „Õppeprot-
sessis erinevate probleemide lahendamine ja erivajadus-
tega laps“. 

Jaan Õispuu, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi arendusjuht
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4.3.29 Tallinna Tähekese 
Lasteaia konverents 
„Raamat lapse elus“

28. oktoobri 2016 toimus Tallinna Tähekese laste-
aias konverents „Raamat lapse elus“, kus eriline 
tähelepanu oli nüüdisaegse Eesti lastekirjanduse 
tutvustamisel. 

Konverentsil räägiti raamatute tähtsusest laste ja täiskas-
vanute elus ning jagati aastate jooksul kogunenud tead-
misi ja oskusi raamatute kasutamisest lapse kasvatamisel. 

Ettekannetega esinesid konverensil KPD kirjastuse di-
rektor Valentina Kašina, ajakirja Täheke peatoimeta-
ja Ilona Martson-Kivirähk ning Tallinna Haridusameti 
peaspetsialist Milena Pogodajeva.

Praktilisi kogemusi ja projekte tutvustasid Tallinna Mus-
tamäe Reaalgümnaasiumi õpetaja Alla Oja, Lasteaia Ka-
jakas õpetaja Alina Jevdokimova, eralasteaia Memme 
Musi õpetaja Jaanika Monrok ning Tallinna Tähekese 
Lasteaia õpetajad. 

Tähekese lasteaias kasutatakse palju tänapäevast Eesti 
lastekirjandust: loetakse, lavastatakse ja antakse lastele 
võimalus ise luua. Seda kõike toetab lasteaia oma raa-
matukogu, kust saab raamatuid laenutada ja mille tööd 
koordineerib õppealajuhataja Jelena Haponen.

Marina Blitsõna, Tallinna Tähekese Lasteaia direktor

 

Tallinna Tähekese Lasteaia konverentsil „Raamat lapse 
elus“ oli erilise tähelepanu all kaasaegse Eesti laste-
kirjanduse tutvustamine
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5.1 Tallinna Haridusameti  
 välisprojektid ja -partnerid 

5.1.1 Tallinna 
Haridusameti esin-
dus kohtus Peterburi 
hariduskomiteega

13.–15. oktoobril 2016 osales Tallinna Haridusa-
meti esindus kultuuriüritusel „Tallinna kohtumi-
sed Peterburis“.

Sihiks oli tihendada kahe linna koostööd kultuuri, turismi 
ja hariduse valdkondades. Kohtumistel arutleti muu hul-
gas projektide üle, mida lähiajal ühiselt ellu viia.

Tallinna Haridusamet kohtus 14. oktoobril Peterburi 
hariduskomiteega. Tallinna esindasid kohtumisel abi-
linnapea Mihhail Kõlvart, haridusameti juhataja Andres 
Pajula, rahvusvahelise koostöö vanemspetsialist Reet 
Nõmmoja, üldhariduse vanemspetsialist Natalja Lapiko-
va ja kommunikatsiooni peaspetsialist Leini Jürisaar. 

Tallinn pakkus Peterburis huvitavat ja mitmekesist kul-
tuuriprogrammi. Pidulikul avaüritusel ja galakontserdil 
esines Tallinna Kammerorkester Risto Joosti dirigeeri-
misel. Kaasahaaravate eeskavadega esinesid pianist Kal-
le Randalu ning ansambel TEREM-Kvartett (Peterburi). 
Laulja Anne Veski andis täissaalile kontserdi Peterburi 
Arkadi Raikini nimelises Estraaditeatris, kontserdiga 
astus üles ka ansambel Orthodox Singers. Avati Tauno 
Kangro skulptuurinäitus „Eluslooduse metsik elu“ ja 
esitleti Eesti Maalikunstnike Liidu näitust „Kohtumi-
sed“. Tallinna Linnateater etendas Peterburi Akadeemi-

lise Akimovi-nimelise teatri esinduslikus saalis näidendit 
„Aeg ja perekond Conway“. 

Peterburi ja Tallinna kohtumiste traditsioon sai alguse 
1999. aastal esimeste Peterburi-kohtumistega Tallinnas, 
tallinlased olid esimest korda kolleegidel külas 2001. 
aastal. Teineteisel käiakse külas üle aasta, vaheldumisi 
Peterburis ja Tallinnas. Seekord kohtusid Tallinn ja Pe-
terburi juba 16. korda.

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist 

5.1.2 Tallinna õpilased kü-
lastasid linnadevahe-
lise koostöö raames 
Peterburi

Tallinna ja Peterburi koostöö raames olid Tallinna 
õpilased 15.–17. veebruarini 2017 külaskäigul Ve-
nemaa põhjapealinnas.

Tallinnast osalesid Tallinna Nõmme Põhikooli 8.–9. kl 
õpilased, Tallinna Reaalkooli 9.–10. kl õpilased ja Tallin-
na 21. Kooli 8.–12. kl õpilased ning koolide õpetajad ja 
juhtkonna liikmed.

Võõrustajaks olid Peterburi 410. Lütseum ja Peterburi 2. 
Gümnaasium – esimene on Tallinna 21. Kooli ja teine 
Gustav Adolfi Gümnaasiumi partnerkool. Peterburi 410. 
Lütseum tähistas samal ajal ka Eesti-teemalist nädalat. 
Tallinna 21. Kooli direktori Meelis Kondi sõnul sai Pe-
terburi 410. Lütseum Eesti kultuurinädala idee oma part-
nerkoolilt Tallinnast, kus kunsti- ja kultuurinädalate tra-
ditsioon on kestnud üle kolmekümne aasta.

Tallinna koolide õpilased ja õpetajad said tutvuda Pe-
terburi kultuuriväärtustega ning külastada võõrustavaid 
koole. 

Tatjana Truuväärt, Tallinna Reaalkooli õpetaja: 

Esimesel päeval ootasid meid Peterburi 2. Gümnaasiu-
mi õpetajad ja õpilased. Jõudsime tutvuda gümnaa-
siumi hoonega, mis meenutas meie kooli. Tegemist on 
vana ja stiilse hoonega ning väga suurte traditsioo-
nidega kooliga. Gümnaasiumi õpilased tutvustasid 
oma kooli inglise ja vene keeles. Hämmastav oli, et 
selles koolis, nagu Reaalkooliski, on tunda erilist vai-
mu. Ega’s ilmaasjata ei nimetata seda kooli Aleksandri 
kooliks Vene tsaari Aleksander I auks, kelle käsul kool 
1805. aastal rajati. Tutvusime gümnaasiumi ajaloo ja 
vilistlaste galeeriga. Vilistlaste nimekirjas on kuulsaid 

Tallinna Haridusamet kohtumas Peterburi haridusko-
miteega (oktoobris 2016)
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inimesi nii Venemaalt kui ka kogu maailmast, näiteks 
maadeuurija Nikolai Mikluhho-Maklai, vene poeedi 
Aleksander Puškini mõlemad pojad ja paljud teised. 
Kuid aeg surus peale, sest pidime jõudma teatrisse. 
Ja mitte lihtsalt teatrisse, vaid ees ootas Tšaikovski 
ooper „Iolanta“ suursuguses Maria teatris. See oli va-
pustav elamus, oleme väga tänulikud sellise võimalu-
se eest.  

/---/ Eesti nädal lõppes suure galakontserdiga, kus 
esinesid nii kohalikud noored kui ka külalised. Reaal-
kooli õpilased olid ette valmistanud mitmekülgse 
kava, mille käigus tutvustati Eestimaad ja enda kooli. 
Rahvas saalis plaksutas ja laulis kaasa, kui realistid 
vene laule esitasid. Kui õpilased Eesti lippu lehvitades 
ja Reaali deviisi hüüdes lavalt lahkusid, oli ikka uhke 
tunne küll. Galakontserdil esines suurepäraste laulu-
dega 21. Kooli vokaalansambel ja viimistletud  tantsu-
dega köitsid vaatajate meeli Nõmme Põhikooli rahva-
tantsijad.  

Kolmandal päeval enne tagasiteed koju ootas meid 

Puškinis Katariina palee ja selle aia külastus. Nüüd on 
ka kuulus merevaigutuba nähtud. Oh seda hiilgust ja 
suursugusust! Siin võiks jalutada tundide viisi ja su-
kelduda Venemaa ajalukku. Kahjuks on igal asjal algus 
ja lõpp. Oli aeg koju tulla. Kahju oli ära sõita, aga loo-
dame, et selline võimalus ei olnud meil viimast korda. 
Kohtume veel!

Reet Nõmmoja, hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist; Leini 
Jürisaar, kommunikatsiooni peaspetsialist, Tallinna Haridusamet

5.1.3 Lõuna-Korea esin-
dajad tutvusid hari-
duse prioriteetidega 
Tallinnas

14. märtsil 2017 võttis Tallinna Linnavalitsus vas-
tu  delegatsiooni Lõuna-Korea Daegu provintsi 
Suseong’i rajoonist, kes soovis tutvuda linnajuh-
timise heade kogemustega Tallinnas.

Lõuna-Korea delegatsiooni kuulus viisteist inimest. Kü-
lalisi huvitasid peamiselt linna pikaajalise arengu stratee-
giad, linna sotsiaalabiasutused ja poliitikad ning Tallinna 
hariduskorraldus ja prioriteedid.

Tallinna Haridusametit esindasid kohtumisel Reet Nõm-
moja ja Marika Kallas, kes tutvustasid Tallinna haridus-
elus olulist ja vastasid külaliste küsimustele. Eelkõige 
küsiti lasteaiateenuse kättesaadavuse, huvitegevuse kor-
ralduse ning programmeerimise ja robootika õpetamise 
kohta. 

Reet Nõmmoja, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist

Tallinna ja Peterburi koostöö raames osalesid Tallinna 
õpilased külaskäigul Peterburis (veebruaris 2017 )

Peterburi 410. Lütseumi  direktor Olga Tkatšjova ja 
Tallinna 21. Kooli direktor Meelis Kond avamas Eesti 
kultuurinädalat

Kohtumine Lõuna-Korea delegatsiooniga Tallinna 
Linnavalitsuses (märtsis 2017) 
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5.1.4 Läbi sai koolist välja-
langemise ennetuse 
välisprojekti esimene 
etapp

Aprillis 2017 sai Tallinna Haridusametil ja haridu-
sasutustel läbi URBACT III välisprojekti „IMPACT 
on ESL“esimene etapp. 

Tegu on URBACT II „Lapsevanemate kaasamine koolist 
väljalangemise ennetamiseks – PREVENT“ jätkuprojek-
tiga. 

URBACT III projekti „IMPACT on ESL“ esimene etapp 
algas 10. oktoobril 2016 ning lõppes 10. aprillil 2017. 
Projektis osalesid üheksa riigi linnad: Gent, Tallinn, 
Gothenburg, Berliin, Nantes, Aveiro, Barcelona ja Sofia 
linn ning Ampelokipi-Menemeni omavalitsus. 

Projektis vahetasid partnerlinnad PREVENT-projek-
ti käigus saadud kogemusi lapsevanemate kaasamisel 
koolist väljalangemise ennetamisse ning juurutasid head 
praktikat. Jätkuprojekti esimesel etapil said partnerlinnad 
tuge projekti teemaga seotud edasiste tegevuste kavanda-
miseks ja põhitaotluse koostamiseks. 

Tallinna Haridusameti loodud töörühm planeerib koo-
list väljalangemise ennetusmeetmeid, arvestades indivi-
duaalset ja sotsiaalset ning kooli ja linna tasandit. Koos-
tööd tehakse eri sihtrühmadega. 

20. veebruaril ja 7. märtsil toimusid töörühma seminarid, 
kus Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant Kadri 
Kallip andis ülevaate varakult haridussüsteemist lahku-
nud noorte olukorrast ning peamistest ennetus-, sekku-
mis- ja taasintegreerimismeetmetest Eestis ja teistes ELi 
riikides. Arutleti peamiste väljalangemise riskitegurite 
üle projektikoolides, probleemistiku analüüsimisel ka-

sutati iPESTLE’i meetodit. Üheskoos mõeldi ennetavate 
ja sekkumismeetmete üle, mis toetavad õpilaste püsimist 
koolis ning vähendavad väljalangemist. Samuti arutleti, 
milliseid väljalangemist takistavaid meetmeid peavad 
koolide esindajad oma koolides kõige enam või kõige 
vähem tõhusateks. 

Veel analüüsiti eelmise URBACTi projekti „Lapsevane-
mate kaasamine varajase koolist väljalangemise enneta-
miseks – PREVENT“ raames Tallinna jaoks välja tööta-
tud kava „Lapsevanemad kooli“ tegevusi.

Töörühma 13. märtsi seminaril andis kliiniline lastepsüh-
holoog ning Verge metoodika treener Airiin Demir üle-
vaate käitumisraskustega lapsest koolis ning efektiivse-
test ennetus- ja sekkumisstrateegiatest. Kokkuvõtteks 
sõnastasid koolide meeskonnad kõige olulisemad teemad 
nende koolides, ootused projektile ja võimalikud projek-
titegevused projekti teises etapis.

Projekti töörühma seminaridel osalesid seitsme kooli 
– Tallinna 21. Kooli, Tallinna Kunstigümnaasiumi, Tal-
linna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi, Tallinna Pae 
Gümnaasiumi, Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi, Tallinna 
Südalinna Kooli ning Tallinna Ühisgümnaasiumi – mees-
konnad ning Tallinna Haridusameti esindajad. 

Reet Nõmmoja, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist; 
Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist 

5.1.5 Tallinna lasteaiajuhid 
tutvusid Valgevenes 
HEV-hariduse  
süsteemiga

Valgevene haridustöötajate kutsel külastas rühm 
Tallinna lasteaedade direktoreid 4.–7. aprillil 2017 
Valgevene pealinna Minskit, kus tutvuti kohaliku 
HEV-hariduse süsteemiga.

Visiidi käigus külastas Tallinna delegatsioon Valgevene 
Riikliku Pedagoogikaülikooli kaasava hariduse ressurs-
side keskust, psühhofüüsiliste arenguliste erivajadustega 
laste ja raskete kõnepuuetega laste lasteaedu. Kultuu-
riprogrammi raames käisid Tallinna lasteaedade direkto-
rid Valgevene Vabaõhu Rahvusmuuseumis Dudutki, kus 
tutvuti rahvuslike kommete ja traditsioonidega ning val-
gevene rahvusköögiga.

Külaskäigu jooksul vahetati töökogemusi kolleegidega, 
tutvuti uute õpetamistehnoloogiatega ja suheldi teadus-
töötajatega. Selle õppevisiidiga jätkus programm, mille 
käigus Tallinna lasteaedade direktorid saavad tutvuda 
HEV-laste õpetamise ja kasvatamise süsteemiga mujal 
riikides.  

Milena Pogodajeva, THA hariduskorralduse osakonna peaspetsialist

URBACT III välisprojekti „IMPACT on ESL“ partner-
linnade esindajad minemas tutvuma Gustav Adolfi 
Gümnaasiumiga 
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5.1.6 Kirgiisia haridusde-
legatsioon tutvus 
Tallinna  
haridusasutustega 

16.–19. märtsini 2017 viibis Tallinnas kõrgetase-
meline haridusdelegatsioon Kirgiisiast, kes tut-
vus Eesti hariduskorraldusega ning külastas Tal-
linna haridusasutusi.

Delegatsiooni eesotsas oli Kirgiisia haridus- ja teadus-
minister Gulmira Kudaiberdieva, keda saatsid Kirgiisia 
parlamendi esindajad, haridusministeeriumi ametnikud, 
kooli- ja lasteaiajuhid ning õpetajad, kokku kaksküm-
mend inimest.

Visiidi käigus kohtuti Riigikogu liikmete ning Eesti Ha-
ridus- ja Teadusministeeriumi ja Tallinna Haridusameti 
esindajatega.

Külastati Audentese Erakooli, Tallinna Kelmiküla Laste-
aeda ja Tallinna Õismäe Vene Lütseumi.

Tallinna Haridusametist kohtusid Kirgiisia delegatsioo-
niga juhataja Andres Pajula ning rahvusvahelise koostöö 
vanemspetsialist Reet Nõmmoja.  

Reet Nõmmoja, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist

5.1.7 Lõpule jõudis 
Erasmus+ projekt 
„Kaasavate õppe-
meetodite rakenda-
mine klassis/rüh-
mas“ 

Tallinnas jõudis lõpule Erasmus+ projekt „Kaasa-
vate õppemeetodite rakendamine klassis/ rüh-
mas“, milles osales kuus haridusasutust. Projek-
ti koordineeris Tallinna Haridusamet.

Projekti eesmärgiks oli kaasava hariduse õpistrateegiate 
ja -meetodite rakendamine Tallinna Pääsküla Gümnaa-
siumis, Tallinna Läänemere Gümnaasiumis, Tallinna 21. 
Koolis, Tallinna Kadaka Lasteaias, Lasteaias Pääsupesa 
ja Lasteaias Nõmmekannike. 

Tallinna Kadaka Lasteaia õpetaja Maire Smirnov tutvus-
tas projekti tegevusi ja tulemusi Tallinna lasteaiajuhtidele 
ülelinnalisel teabepäeval 17. mail 2017.  

Projektis osalejaid kõnetas sel rahvusvahelisel koolitus-
konverentsil kõige enam Belgia hariduskeskuse esindaja 
Jan Coppieters’ ettekanne „Efektiivne tagasiside. Õppi-
mise eesmärkide ja konteksti olulisus tagasiside andmi-
seks“. Ettekandes toodi välja, kui tähtsad on õpetaja enda 
uskumused ja see, kuidas anda tagasisidet. „Pean ise 
väga oluliseks, et kõiki lapsi tuleb kaasata, motiveerida 
ja edasi püüdlema panna,“ ütles Maire Smirnov.

Projektis osalenud õpetajad Eve Sepper ja Kaja Cimo-
lonskas toonitavad, et aasta läbi kestnud kaasava haridu-
se koolitustelt jäid eeskätt kõlama õpetaja isiklik eeskuju 
ning uskumused. See, mida ja kuidas õpetaja mõtleb ning 
elusse ja õpitavasse suhtub, mõjutab suuresti õpilaste ta-
het, motivatsiooni ning püüdlusi. 

Selleks et õpetaja saaks last toetada, peab ta ka ise kom-
petentne olema. Kadaka lasteaia õpetajad toovad välja 
õpetaja eeskuju olulisuse lastele eneseanalüüsi õpetami-
sel. Kuidas analüüsib õpetaja iseennast? Kuidas annab 
ta tagasisidet oma õpilastele? Mõelgem meie pedagoo-
gide tüüptunnustusele „Tubli!“ – üksi on see tühi sõna 
ega anna lapsele sisulist tagasisidet tema soorituse kohta. 
Õpetaja ülesanne on juhtida last oma tegevust analüüsi-
ma – mis tal oma tegemises õnnestus, milles veel abi va-
jab jne. Õpetaja on see, kes positiivsuse najal last suunab.

Lasteaia Nõmmekannike muusikaõpetaja Reet Ellermaa 
sõnul on meeskondlikud koolitused ühtlustanud arusaa-
mu ning meetodeid lapse arengu toetamisel, aidanud 
püstitada selgepiirilisemaid eesmärke ja sõnastada tule-
vikuvisioone.

Projekti käigus korraldas iga osalenud haridusasutus 
märtsi- või aprillikuu jooksul kogemusseminari, kus ja-

Kirgiisia haridusminister (vasakul) kellele  TÕVL 
õppejuht tutvustab koolis kasutatavaid nutiseadmeid 
(märts 2017)
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Haridusametit külastasid OECD analüütikud, kes tundsid huvi alushariduse korralduse vastu Tallinnas

gati kaasava hariduse praktilisi kogemusi ning projektis 
õpitut teiste asutuste õpetajate ja juhtkondadega. Näiteks 
lasteaia Pääsupesa õpetaja Alari Raieste eestvedamisel 
valmis kaasava hariduse projektina lastenäidend „Konna-
de retk“, Tallinna 21. Kooli haridustehnoloog ja õpetaja 
Signe Hohensee tutvustas kaasavaid meetodeid robooti-
ka tegevuste kaudu ning Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi 
õppejuht Merike Truu pakkus võimalusi eri ainetundide 
külastamiseks.

Eelmise aasta septembrist detsembrini toimus asutuste 
neljaliikmelistele meeskondadele kaasava hariduse koo-
lituskursus koostöös Tallinna Ülikooliga. Koolituse etap-
pide vahepeal tehti kodutöid, mille käigus lõimiti saadud 
teadmisi kooli ja lasteaia igapäevastesse tegevustesse. 

Projekti alguses, 8.–11. juunil 2016 osalesid koolide 
ja lasteaedade esindajad rahvusvahelisel koolituskon-
verentsil „Teaduspõhine haridus“ Hispaanias Granada 
Ülikoolis, kus saadi ülevaade tõenduspõhiste uuringute 
tulemustest ja nendest õpistrateegiatest, mida klassis ja 
rühmaruumis kasutada edukaks õpetamiseks ja õppimi-
seks.

Konverentsi suurimaks väärtuseks olid osalejate arva-
tes kontaktid. „Hindan väga seda, et sain teha koostööd 
teistega. Samuti leidsin konverentsil olles ja ettekandeid 
kuulates mõttekaaslasi,“ sedastas Maire Smirnov. „Ette 
kantud teemad olid tõesti väga huvitavad ja andsid uusi 
mõttteid, kuidas oma tööd paremaks muuta. Oli ka tutta-

vaid teemasid, aga need justkui tuletasid oma olulisust 
taas meelde. Peale selle andis välislähetus julguse edas-
pidi rohkem proovida, olla aktiivsem ja mõelda suure-
malt. Suurimat väärtust näen kogemuste ja teadmiste 
jagamisel teiste õpetajate, haridustöötajate ja aktiivsete 
kaasarääkijatega.“ 

Leini Jürisaar, Reet Nõmmoja, Piret Lind, Tallinna Haridusamet

5.1.1 Tallinna 
Haridusametit külas-
tas OECD esindus

19. jaanuaril 2017 külastasid Tallinna Haridusa-
metit OECD esindajad, kes tundsid huvi siinse 
alushariduse süsteemi vastu.

Eelkõige huvitas neid lasteaiakohtade loomine, EL toe-
tusrahade kasutamine ning lapsehoiusüsteem.

Kohtumisel osalesid THA ja Sotsiaal- ja Tervishoiuameti 
esindajad.

Reet Nõmmoja, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist 



RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ                173

5.2.1 Tallinna 21. Kooli 
Erasmus+ noortepro-
jekt spordivabataht-
likkuse arendami-
seks 

Tallinna 21. Kool on Erasmus+ noorteprojektis 
„Suurbritannia kogemuse kaasamine noorte 
spordivabatahtlikkuse ja noorsootöö arendami-
seks läbi spordi“ partner ja pilootkool, kus spor-
divabatahtlike klubi (campus-klubi) mudelit kat-
setada.

Vabatahtlikud on spordi alustala, kelleta ei toimu maail-
mas ilmselt ühtegi spordivõistlust. Vabatahtliku tegevuse 
all mõeldakse oma aja, energia või oskuste pakkumist 
vabast tahtest, saamata tasu. 

Projekti raames on koolis plaanis ellu viia mitmed tege-
vused: töötada välja tegevuskava ja käivitada spordiva-
batahtlike liikumine Eestis, luua kooli spordivabatahtlike 
klubi ning korraldada loenguid, ühistreeninguid ja tege-
vusi, mida õpilased saavad ise planeerida ja ellu viia. 

Spordikohvikuga alustati novembris 2016, jätkus kaks 

kokkusaamist huvigruppidele jaanuaris ja veebruaris 
2017. Kokku said 8.–9. klasside ja gümnaasiumi õpila-
sed. Noortele olid abiks ja toeks mentorid Tallinna Üli-
kooli magistriõppest, kes tutvustasid planeerimisprotses-
se, koostööd, ettevõtlikkust. 

Abiks on käidud mitmel spordiüritusel: TTÜ NTC Day 
treeningpäeval veebruaris, talisuplusfestivalil Pirita 
Open 2017 märtsis, Sinilillejooksul aprillis, Viljandi 
järvejooksul, Presidendi teatejooksul ja rahvusvahelisel 
korvpalliturniiril mais. Ees ootavad maijooks, Kalevi 
võimlemispidu, Rat Race, Helsingi poolmaraton ja muud 
suvised spordisündmused. 

Südamekuul aprillis korraldasid noored koolis iseseisvalt 
tervisenädala. Ühisaruteludes valmisid nädala põnevad 
ja haaravad tegevused: takistusraja läbimine, trepijooks, 
naisekandmine, igahommikused terviseminutid, fotojaht 
ja loengud huvitavate külalistega ning ühine tantsu õp-
pimine ja esitamine. Parimad said tervislikud auhinnad 
ning ühe vahva kleepsu. Ettevõtlike ja asjalike noorte 
koostööd saab näha ka sügisesel spordinädalal. 

Pille Juus, kehalise kasvatuse õpetaja ja spordivabatahtlike klubi ju-
hendaja

5.2.2 Erasmus + MME  
projekt Kadrioru 
Saksa Gümnaasiumis

Koolitusprojekt „Meaningful and Motivational 
Education“ (MME) on Hollandi, Eesti, Bulgaaria ja 
Rumeenia Erasmus+ ühisprojekt. 

Koolitajad on Hollandist, osalejad ühest Rumeenia, ühest 
Bulgaaria ja kahest Eesti koolist (Kadrioru Saksa Güm-
naasium ja Tallinna Ühisgümnaasium). 

Koolituse põhiteemaks on 21. sajandi oskuste kujundami-
ne koolis ja muutunud õpikäsituse juurutamine. Koolitus 
keskendub nüüdisaegse õpikeskkonna loomise võima-
lustele. Jagatakse kogemusi ning otsitakse viise, kuidas 
õppimist tänapäeva õpilasele tähenduslikuks muuta. Ka-
sulik on kogemuste vahetamine kolleegidega nii Eestist 
kui mujalt ning uute metoodiliste võtete õppimine. 

Projekt on loonud pinnase Kadrioru Saksa Gümnaasiu-
mis uue koostöögrupi tegutsemisele, kes püüab saadud 
teadmisi praktikasse rakendada.

Marika Randma, Laura-Liisa Perova, Kadrioru Saksa Gümnaasium

Tallinna 21. Kooli spordivabatahtlikud korraldasid 
südamekuul koolis tervisenädala, mille üheks spordi-
alaks oli trepijooks

5.2 Haridusasutuste  
 rahvusvahelised projektid 
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5.2.3 Tallinna Reaalkool 
osaleb Erasmus+  
projektis  
„Accompany me!“

Tallinna Reaalkool osaleb koos rahvusvaheliste 
partneritega Norrast, Saksamaalt ja Makedoo-
niast Erasmus+ projektis „Accompany me!“. 

Projekti raames toimub kolme õppeaasta jooksul viis õp-
pimis- ja õpetamistegevusi hõlmavat kohtumist eri riiki-
des, erinevatel tööelu puudutavatel teemadel.

Projekti eesmärk on valmistada õpilasi toime tulema 
mitte ainult kodusel, vaid ka rahvusvahelisel tööturul, 
edendades osalejate teadmisi, oskusi ning enesekindlust 
tööturule sisenemisel ja oma karjääri kavandamisel. Pro-
jektikohtumistel õpitakse, kuidas edukalt tööle kandidee-
rida, uut toodet disainida, turundusvideot teha, toodet 
tutvustavat brošüüri koostada ning turundusüritust kor-
raldada. Kohtumiste ajal töötavad õpilased koos väikes-
tes rühmades ja lahendavad praktilisi ülesandeid. 

Oma esimesest projektikohtumisest Makedoonias kirjutab 7. 
klassi õpilane Kertu Kaare: 

Kui ma väike olin, kuulasin tihti Sarah Brightmani ja Jose 
Carrerase lauldud Andrew Lloyd Webberi teost „Amigos Para 
Siempre“ – „Friends for life“. Peale nädalat Makedoonias Te-
tovos, kui oli head aega ütlemise hetk ja pisarad voolasid, 
kuulsin oma peas seda laulu. 

Sama liigutav, kiindumust ja sõprust täis oli ka meie Eras-
muse grupile lahkumishetk. Olime selle nädalaga saanud 
endale palju erinevaid, erilisi ja lähedasi sõpru. Koos olime 
üle saanud esimesest võõrastamisest ja uue keskkonna-
ga harjumisest, omaks võtnud ja kiindunud peredesse, kes 
meid majutasid, tutvunud Tetovo kooliga, Opeli esindusega, 
lahendanud ülesandeid, koos rõõmustanud, muretsenud ja 
pingutanud. 

Olen väga tänulik võimaluse eest osaleda Erasmuse 
„Accompany Me“ programmis, õnnelik, et oli võimalus nii 
erilise ja teistmoodi riigi külaline olla. Saime harjutada ingli-
se keelt, kohaneda mitmete uute olukordadega ja lahendada 
tulevaseks eluks vajalikke kaasuseid. Tõeliseks väärtuseks 
pean, et reisi lõpp oli meie jaoks pikkade sõpruste algus ja 
lahkusime Tetovost, kaasas mitmed küllakutsed, lubadused 
olla teineteise jaoks olemas ja suure ootuse, et järgmisel ke-
vadel võõrustada kõiki Tallinnas ja Reaalkoolis.

Tallinna Reaalkool

5.2.4 Tallinna Saksa 
Gümnaasium 
Erasmus+ projektis 
„ImTeam4EU“ 

Tallinna Saksa Gümnaasium on partner Erasmus+ 
projektis „ImTeam4EU“, mille on ellu kutsunud 
Saksamaa Nordrhein-Westfahleni liidumaa hari-
dusministeerium. 

Projekti eesmärk on tugevdada Euroopa väärtusi loodu-
sõpetuse, võõrkeelte ja sotsiaalainete tundides. 

2014. aastal alanud kolmeaastase projekti jooksul on 
õpetajate Tuulika Sooväli-Rosina ja Tiina Treiboldi eest-
vedamisel ning koostöös kümne asutusega viiest riigist 
valminud õpetajatele kasulik koduleht. Ainuüksi Tallin-
na Saksa Gümnaasiumi (TSG) õpilastega on korraldatud 
kolm õpilasvahetust ja üks neljapäevane koostööseminar 
TSGis kõigile kümnele projektipartnerile ning koostatud 
23 tunnirida.  

Kõik sai alguse ideest Saksa endise koolijuhi ja nüüd-
se NRW haridusministeeriumi osakonnajuhi Joachim 
Kefersteini peas, kes mõtles, et tahaks enne pensionile 
minekut teha midagi põnevat  Euroopa jaoks. Nii saatis 
ta aastal 2013 projektis osalemise kutseid  eri riikidesse. 
Ajalooõpetaja Tuulika Sooväli-Rosin nägi selles välja-
kutset. Kunsti- ja arvutiõpetaja Tiina Treibold tegi just 
magistritööd uuenduslike hindamismeetodite kohta ja 
oskas saksa keelt – põnev koostöö võis alata. Ka kooli 
juhtkond oli julge, tollane direktor Külli Puhkim ütles: 
„Vaatame, kas tulete projektist välja kilbiga või kilbil – 
proovige!“ 

Loomulikult ei teatud alguses, millesse end mässiti. Ei 
osatud ette näha unetuid tunde jaotuskavade koostami-

Tallinna Reaalkool osaleb koos rahvusvaheliste  
partneritega Erasmus+ projektis “Accompany me!”
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sel, kilomeetripikkuseid meilivahetusi partneritega, riiki-
devahelisi erinevaid töötamise tavasid, asendusõpetajate 
otsimist. 

Ei teatud 2014. aasta alguses sedagi, kui kiiresti kohane-
vad õpilased õpilasvahetuses uue perega, kui palju nad 
saksa peredelt kiita saavad hea kasvatuse ja tööoskuste 
eest, kui huvitavaid programme võivad pered oma sak-
sa külalistele pakkuda, kui väga tahavad õpilased Sak-
samaad taas külastada ja saksa keelt õppida, kui palju 
huvitavaid koostöiseid õppemeetodeid maailmas leidub 
ja kuidas on teistes riikide organiseeritud õpetajate töö 
(ning tasu). 

Oleks seda kõike teatud... oleks kindlasti Erasmus+ 
programmi raames projektiga ImTeaM4EU liitutud 
kõhklusteta! Need kogemused sellest projektist, kümnelt 
partnerilt, viiest riigist on seda väärt. 

Kallis päevik!

Eile jõudsime Bergisch Gladbachi, see on Kölnist pisut 
edasi, külla oma vahetusõpilastele. Alguses oli tunne, 
ma ei tule siit rongist välja, et kohtuda võhivõõra noo-
rega, kelle peres ma elama hakkan... Täna on tunne, et 
ma olen siin... natuke nagu pereliige.

Koolis õppisime bioloogiatunnis saksa keeles (!), kuidas 
määrata valkude, rasvade ja süsivesikute sisaldust toidu-
ainetes. Tegime katseid. Nädala lõpuks peab esitlus valmis 
olema. Õhtul läheme linnarallile. /.../ Signe (13 a)

Margit Teesalu-Kranich, Tallinna Saksa Gümnaasiumi infojuht

5.2.5 Tallinna Lasteaia 
Pallipõnn Erasmus+ 
koostööseminar 
Islandil

30. oktoobrist 4. novembrini 2016 osalesid Tallin-
na Lasteaia Pallipõnn õpetajad Islandil Reykja-
nesbaeris Erasmus+ projekti „What´s your moo-
ve?“ seminaril. 

Seminaril viibisid Islandi Heilsuleikskólinn Háaleiti 
eralasteaed, Norra L/Eringsverstedet lasteaed Jesshei-
mist ning Tallinna Pallipõnni lasteaed. 

Pallipõnni lasteaeda esindasid direktor Maire Kaljuveer, 
projekti koordinaatoriks olev tasandusrühma õpetaja 
Laura Õigus ja liikumisõpetaja Helgi Palm. 

Kohtuti Islandi Erasmus+ orgnisatsiooni esinadajaga 
ning Islandi eriolümpia esindaja Anna K. Vilhjálms-
dóttiriga. Projekti koordinaator Ásta Katrín Helgadóttir 
tutvustas koos lastega põnevaid ja kaasahaaravaid liiku-
misharjutusi. Esimesel rahvusvahelisel kokkusaamisel 
arutati juba ellu viidud tegevusi, projekti eesmärke, ootu-
si, lepiti kokku tulevased ülesanded. 

Järgmine koostööseminar toimub 2017. aasta aprillis 
Norras. 

Projekti täisnimi: „What´s your moove? Early interven-
tion through physical activity and the YAP model to pro-
mote future wellbeing of disabled children“

Maire Kaljuveer, Tallinna Pallipõnni lasteaia direktor

5.2.6 Tallinna Haraka 
Lasteaia Erasmus+ 
projekt „Väiksed le-
gendiuurijad“

Tallinna Haraka Lasteaed osaleb oktoobrist 2016 
septembrini 2018 rahvusvahelises Erasmus+ pro-
jektis „Väiksed legendiuurijad“ (Small legend re-
searchers). 

Haraka lasteaia partneriteks selles projektis on Ajka 
Városi Óvoda Katica Ungarist ja Tornaľa Materska Sko-
la – Óvoda Slovakkiast. Projekti koordineerib Ungari.

Projekti eesmärgiks on tutvustada lastele oma kodupaiga 
legende, tutvuda  partnerite lugude-legendidega, lavasta-
da neid eri tehnikaid kasutades ning vahetada õpetamis-
kogemusi. Esimene projektikohtumine oli 2016. aasta 
sügisel Ungaris, kus  kohalike nukumeistrite juhendami-
sel valmistati lugudele maskotid ja lepiti kokku järgne-
vad tegevused. Meie legendid käsitlevad vanalinna torne, 
martsipani saamislugu, Ülemiste vanakest jne.

12.–16. juunini võõrustas Haraka lasteaed projekti part-
nereid Tallinnas. Esimesel külastuspäeval korraldasid 
õpetajad külalistele linnaekskursiooni Paksust Margaree-
tast Pika Hermannini, pärastlõunal osaleti koos lasteaia 
55. aastapäeva aktusel.

Tallinna Haraka Lasteaia partnerid rahvusvahelises 
Erasmus+ projektis „Väiksed legendiuurijad“ laste-
aial külas 
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Teisel päeval külastati esmalt Rännaku lasteaeda, seejä-
rel vaadati partnerite  esitlusi  ja vahetati õpetamiskoge-
musi. Õpetajad viisid läbi lahtiseid tegevusi ja Sillerdaja-
te rühm esines lavastusega „Tallinna legendid“. Vaadati 
lavastusest valminud filmi. Külalised tundsid huvi Bee-
Bot’i robotite ja „Kiusamisest vaba“ metoodika vastu.

Vanalinnas külastati koos Haraka lasteaia õpetajatega 
NUKU muuseumi, Eesti Lasteraamatu Keskust, Raeap-
teeki ning maaliti martsipanikujukesi Maiasmokas. Vii-
mane väljasõit viis Viimsi vabaõhumuuseumi. Külalised 
jäid programmiga väga rahule.

Külastuse lõpuks vaadati laste kontserti, anti hinnang 
kohtumisele ning jagati tunnistusi. Järgmine projektikoh-
tumine on 2017. aasta oktoobris Slovakkias.

Eive Kabel, Tallinna Haraka Lasteaia õppealajuhataja PILT 52-6

5.2.7 Pirita Lasteaia õpe-
tajad külastasid 
Erasmus+  projekti 
raames Rumeeniat

28. märtsist 2. aprillini 2017 viibisid Pirita Laste-
aia õpetajad rahvusvahelisel Erasmus+  projekti 
„From The Forest To The Sea!“ teisel projektikoh-
tumisel Iasi linnas Rumeenias. 

Kohtumine põhines kogemuste vahetamisel, avastusõppe 
ja õuesõppe meetoditega töötamisel ning Rumeenia eri 
haridussüsteemide kohta teadmiste omandamisel. Osale-
sid Rumeenia, Belgia, Portugali ja Eesti partnerid. 

Projekti eesmärk on avastus- ja õuesõppe tegevuste ellu-
viimine traditsiooniliste muinasjuttude kaudu ning seejä-
rel heade kogemuste jagamine. Traditsiooniliste lugude 
kasutamine õppetöös võimaldab lastel omandada teadmi-
si kultuurilistest erinevustest Euroopa Liidus.

Õpetajad Heili Heinaste, Maarika Ilona Lillemägi, Ker-
tu Maria Nurk, Milvi Kogermann, Ingrid Jõudna külas-
tasid projekti partneri lasteaeda nr 10  National Colle-
ge „G. Ibraileanu“. Külastati veel Hecuba lasteaeda, A. 
Fatu nimelist botaanikaaeda, kus toimusid õuesõppe 
näidistegevused, ja Gh. Asachi Ülikooli raamatukogu, 
mis on Iasi vanemaid raamatuvaramuid.

Tutvuti eralasteaaia-algkooliga Hansel und Gretel, mis 
on rajatud Saksa riigi partnerite toel ja kus lapsed saavad 
õppida saksa keelt. Viibiti ka Sf. Cuvioasa Parascheva 
vanadekodus, kus lapsed esinesid väikese etendusega 
muinasjutust „The name of Techirghiol“.

Külastati veel erinevaid vaatamisväärsusi, eriti sügava 
mulje jättis õpetajatele The Palace of Culture’i etnograa-
fiamuuseum.

Järgmine projektikohtumine toimub Portugalis Albufei-

ras 2017. aasta oktoobrikuu lõpus. Enne kohtumist saa-
detakse lasteaiale kaks Portugali muinasjuttu, mida saab 
õppetegevustes kasutada, ning kohtumisele võetakse 
kaasa huvitavamad näited.

Ingrid Jõudna, Pirita Lasteaia vanemõpetaja

5.2.8 Tallinna Kuristiku 
Gümnaasiumi õpeta-
jad Erasmus+  
õpirändel

Tallinna Kuristiku Gümnaasium osales 2016/17. 
õppeaastal juba teist aastat haridustöötajate 
õpirändeprojektis, mida rahastas Erasmus+ Eu-
roopa Liidu programm.

Eesti haridus on muutuste tuules. Muutuste eelduseks 
on valmisolek uuega kaasa minna ning õppida. Seega, 
kui tahame muuta kooli, on vaja pakkuda kooli töötajale 
järjepidevat võimalust ennast täiendada, arendada ja ko-
gemusi saada.

Sellel õppeaastal sai üheksa Kuristiku gümnaasiumi töö-
tajat võimaluse minna koolitusele Euroopasse. 

Inglise keele õpetaja Helen Saarts viibis Põhja-Iirimaal 
inglise keele aktiivõppemeetodite koolitusel „Creative 
activities and motivating materials for the secondary 
classroom. Focus on Ireland“.  Kehalise kasvatuse õpeta-
ja ja treener Tanel Renter osales Soomes rahvusvahelisel 
kehalise kasvatuse õpetajate seminaril „The 11th Interna-
tional Seminar for Physical Education Teachers“. Klassi-
õpetaja Kati Lepp täiendas ennast Tšehhis õuesõppe mee-
todite kursusel „Learning Different Subjects Outdoors“. 

Pirita Lasteaia õpetajad rahvusvahelise Erasmus+  
projekti „From The Forest To The Sea!“ teisel projekti-
kohtumisel Iasi linnas Rumeenias 
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Inglise keele õpetaja Anu Kurik osales Inglismaal inglise 
keele metoodika kursusel „Language and Methodology 
for Teachers of English“. Eesti keele ja kirjanduse õpeta-
ja Priit Ratassepp võttis osa Soome õpetajate koolitusse-
minarist „Structured Study Visits to Schools & Training 
Seminar“, mis hõlmas ka koolikülastusi. 

Sotsiaalpedagoog Mailis Ostra osales Islandil koolitusel 
„Diverse society – Diverse Classroom. Student’s diversity 
benefitting social diversity. Special focus on key compe-
tences and cooperative learning in multicultural/diverse 
groups“. Koolitus käsitles sotsiaalseid oskusi, koostööd 
ning toimetulekut erisustega ühiskonnas ja klassiruumis. 
Ajalooõpetaja Ülle Piibar võttis osa Tšehhis toimunud 
probleem- ja avastusõppe koolitusest „Problem based 
learning/Inquiry based learning“. Muusikaõpetaja Kristi 
Toomra sai võimaluse viibida IKT-vahendite kasutami-
se praktilisel koolitusel „ICT in Education“ Hispaanias. 
Klassiõpetaja Veinika Lemsalu osales uuenenud õpikäsi-
tuse ja tulevikuhariduse  kursusel „Teaching Tomorrow“ 
Maltal.

Õpiränne on pannud õpetajate silmad särama ning muut-
nud nad kindlamaks ja julgemaks. Kui õpetaja teeb oma 
tööd rõõmuga, siis suudab ta kindlasti ka õpilasi innus-
tada.

Külli Ratassepp, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi klassiõpetaja, Eras-
mus+ 2016 õpirände koordinaator 

5.2.9 Erasmus+ noorteva-
hetus Haabersti Vene 
Gümnaasiumis

Oktoobris 2016 võttis Haabersti Vene Gümnaa-
sium Erasmus+ projekti „Singing helps living“ 
(„Laulmine aitab elada“) raames vastu õpilasi 
Bari klassikalisest lütseumist (Itaalia).

Juba kevadel, maikuus külastas Haabersti Vene Güm-
naasiumi koor „Mosaiik“ Bari kooli. Külastati tunde ja 
tutvuti Itaalia haridussüsteemiga. 

Saadi teada, et Itaalias õpivad lapsed 13 aastat, kooli va-
hetatakse kaks korda. Koolivormi ei ole ning lõpupidu-
sid ei peeta. Itaalias austatakse traditsioone, aga innovat-
siooni ei usaldata. Koolisüsteem sõltub kultuuri ja kliima 
eripäradest. Lõuna-Itaalias algab kooliaasta 15. septemb-
ril, kui ilm ei ole enam palav. Tunnid algavad kell 8.00, 
tunni pikkus on tavaliselt 50–55 minutit. Koolisüsteemis 
on kolm astet: algkool, keskkool ja lütseum. Lütseumid 
jagunevad suundade järgi: klassikaline, teadus-, filoloo-
gia-, näitlejalütseum.

Kultuuriprogrammi raames külastati Alberobello linna, 
kus asuvad unikaalsed kooniliste katustega majakesed 
(UNESCO mälestiste nimikirjas), ning Catellana grotte. 
Saadi osa Bari linna pühaku Nikolase auks peetud peost. 

Vastukülaskäigul Haabersti Vene Gümnaasiumis töötati 
gruppides, kus koostati nootide ja piltidega laulik ning 
käidi ekskursioonidel ja saadi palju teada Tallinnast ja 
Eestist. Kohtumise lõppakordiks oli ühine õpetajate päe-
va kontsert. 

Eesti külm kliima oli itaallastele küll harjumatu, kuid 
võõrustajate südamesoojus on nendega alati kaasas.  

Julia Bandura, Haabersti Vene Gümnaasiumi huvijuht

5.2.10 eTwinningu projekt 
„Tule, tule, sõbrake, 
anna mulle käeke!“

Tallinna Liikuri Lasteaia lapsed küsisid õpetajalt: 
„Miks mardi käed ja jalad külmetavad, kui me käi-
me laulmas teise rühma ukse taga – majas on ju 
soe?“ 

Tõepoolest, miks mitte minna külmal novembripäeval 
majast välja. Nii algaski Tallinna Liikuri Lasteaia 11. 
rühma ja Tallinna Sitsi Lasteaia Sinilillede rühma eTwin-
ningu projekt „Tule, tule, sõbrake, anna mulle käeke!“. 

Projekti raames võtsid kahe lasteaia keelekümblusrüh-
made lapsed osa eesti rahvakalendri tähtpäevade tähis-
tamisest: mardipäev oli Sitsi lasteaias, kadripäev Liikuri 
lasteaias. Lapsed saatsid videotervitusi ja õnnitluskaarte 
oma sõpradele jõuludeks ning sõbrapäevaks, laulsid ja 
tantsisid koos Liikuri lasteaia tantsupeol. Tulemuseks 
uus kogemus, rõõmsad ja huvitavad kohtumised, palju 
videosalvestusi ning fotosid.

Jelena Lofitskaja, Tallinna Liikuri lasteaia õppealajuhataja

Haabersti Vene Gümnaasium võttis vastu Erasmus+ 
projekti „Singing helps living“ projektipartnereid Bari 
lütseumist (Itaalia) 
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5.2.11 Lasnamäe Põhikooli 
aktiivõpe eTwinningu 
kaudu

Lasnamäe Põhikool osaleb hea meelega eTwin-
ningu rahvusvahelistes projektides. 2016/17. õp-
peaastal tehti kaasa tosinas projektis.

26.–28. aprillini 2017 osalesid Serbias toimunud kon-
taktseminaril Lasnamäe Põhikooli algklasside õpetaja 
Marina Koprova, Jelena Reisi Kohtla-Järve Vene Güm-
naasiumist ja Anne Mäeots Uhtna Põhikoolist. Seminaril 
tutvustati Euroopa riikide õpetajatele aktiivõppe olemust 
ja neid võimalusi, kuidas e-twinning’u projekte õppetöö-
ga siduda. Leiti, et IKT-vahendite kasutamise oskus on 
osa õppimisest ja õpetamisest ning eriti oluline eTwin-
ningu projektis. Vahetati kogemusi ja teadmisi, saadi 
koostööpartnereid, kellega uuel õppeaastal uusi projekte 
alustada.  

Marina Koprova, Lasnamäe  Põhikooli õpetaja

5.2.12 Tallinna Kadaka 
Põhikooli Nordplus 
Junior’i projekt 
„Learning Outside 
the Classroom“

2016/17. õppeaastast võtab Tallinna Kadaka 
Põhikool osa rahvusvahelisest projektist Nord-
plus Junior „Learning Outside the Classroom“ 
(„Õppimine väljaspool klassiruumi“). 

Projekti partneriks on Vilniaus Šilo erikool Leedust. Ees-
märgiks on vahetada kogemusi erivajadustega õpilaste 
õppe-kasvatustöö ja sotsialiseerimise valdkonnas. Pro-
jekt kestab kaks aastat. 

Külastuste käigus arutatakse õppe- ja kasvatustöö mittet-
raditsioonilisi vorme ja meetodeid, jagatakse  kooliväliste 
ürituste kogemusi (õppeekskursioonid, muuseumitunnid, 
projektitegevus jne). Õpilased saavad võimaluse laienda-
da oma silmaringi: reisida teise riiki, tutvuda eakaaslas-
tega, tundma õppida mõningaid rahvuslikke traditsioone, 
muusikat, arhitektuuri, osaleda ühisüritustel.

23.–27. veebruarini  2017 külastasid Kadaka põhikooli 
õpetajad Vilniuse erikooli Šilo, kus arutasid kolleegidega 
projekti tööplaane, külastasid tunde ja hipoteraapia tege-
vusi, samuti tutvuti Vilniuse vaatamisväärsustega ja osa-
leti vastlapäevapidustustel.

Järgmine kohtumine toimus Vilniuses  8.–12. mail. Esi-
mest korda kooli ajaloos osalesid  toimetulekuõppe õpi-

lased  rahvusvahelises projektis, mis eeldas väljasõitu 
Eestist. Vilniuse raekojas esitlesid lapsed omaloomin-
gulist tööd „Tallinna vanalinna müürid ja tornid“. Kahe 
kooli õpilased leidsid üksteisega hea kontakti, osalesid 
vanalinnaekskursioonil, muuseumitunnis, hipoteraapia 
tunnis, kulinaaria-, loov- ja  sporditegevuses. Meeldejääv 
oli visiit Leedu viikingite külla, kus võisteldi sportlikes 
jõukatsumistes ja valmistati välitingimustes süüa. Koos 
käidi kinos, visiidi lõpetas disko. Kadaka kool ootab 
järgmisel õppeaastal Leedu sõpru vastukülaskäigule. 

Galina Sai, Tallinna Kadaka Põhikooli õppealajuhataja

5.2.13 Tallinna Arbu 
Lasteaed alustas 
NordPlus Junior’i 
projekti laste tervise 
parandamiseks

Tallinna Arbu Lasteaias algas laste tervise pa-
randamisele suunatud NordPlus Junior’i projekt. 
Esimene koostööpartnerite kohtumine toimus 
19.–23. septembril 2016 Leedus. 

Projekti „Children health improvement by integrating 
five elements of S. Kneipp philosophy: water, movement, 
herbs, emotions, healthy diet“ („Laste tervise paranda-
mine S. Kneippi filosoofia viie elemendi ühendamisega: 
vesi, liikumine, ravimtaimed, hingeline tasakaal ja tervis-
lik dieet“) koordinaatoriks on Tallinna Arbu Lasteaed ja 
direktor Alvina Maasik.

Nagu nimigi ütleb, on projekti eesmärgiks õpetada las-
tele S. Kneippi filosoofia najal tervislikku eluviisi, mille 
osadeks on veeprotseduurid, ravimtaimede kasutamine, 
liikumine, tervislik toitumine ja hingeline tasakaal.

Tallinna Kadaka Põhikooli õpetajad Nordplus Junior 
projekti kohtumisel Vilniuse erikoolis Šilo, kus arutati 
kolleegidega projekti tööplaane 
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Kohtumisel rääkisid Leedu, Läti, Soome, Taani, Islandi 
ja Eesti esindajad oma maade kommetest ja traditsioo-
nidest, tutvustasid oma maa haridussüsteeme ja jagasid 
oma riigis ja lasteaedades rakendatava tervisliku eluviisi 
õpetuse kogemusi.

Treening-seminaril juhendas osalejaid kneipptreener 
Ljudmilla Pokvitite ja seal saadi täpsemat teavet laste ja 
täiskasvanute tervendamisest S. Kneippi metoodika jär-
gi. Leedu partnerid on selle metoodika järgi tööd teinud 
juba terve aasta ning nad jagasid oma kogemusi, kuidas 
integreerida seda metoodikat õppeprotsessi ja kuidas 
luua selleks tööks vastavaid tingimusi.

Kohtumisel tehti projekti tööplaani parandused, esitleti 
laste portfooliot ja projekti blogi ning valiti välja projekti 
logo. 

Kõik projektis osalejad lahkusid kohtumiselt positiivse-
te emotsioonide ja motivatsiooniga edaspidiseks tööks. 
Järgmine kohtumine leidis aset Taanis 2016. aasta det-
sembris. 

Galina Jaremtšuk, Tallinna Arbu Lasteaia õppealajuhataja

5.2.14 Tallinna 
Tehnikagümnaasiumi 
konverents UNESCO 
ühendkoolidele 
Eestis

Tallinna Tehnikagümnaasium korraldas 1. det-
sembril 2016 kultuuripärandi-teemalise konve-
rentsi UNESCO ühendkoolidele Eestis. 

Konverentsil rääkisid asjatundjad UNESCO kultuuripä-
randist (Margit Siim), vaimsest kultuuripärandist Ees-
ti kontekstis (Leelo Isidora Viita) ning Karin Kollo ja 
Aliine Lotman juhtisid vestlusringe, kus räägiti mõnest 
konkreetsest paigast UNESCO maailmapärandis.

Tallinna vanalinn on olnud 19 aastat UNESCO maailma-
pärandi nimistus. Konverentsi teine pool hõlmaski vana-
linnamängu, mille viisid läbi TTG õpilased.

Innustust ja abi konverentsi organiseerimisel andsid 
Madli Ross UNESCO Eesti rahvuskomiteest ja Johanna 
Helin, kes on UNESCO ühendkoolide tegevuse koordi-
neerija Eestis.

UNESCO ühendkoolide projekt (Associated Schools 
Project network – ASPnet) on alguse saanud aastal 1953, 
et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu 
maailmas. Tänavu on koolide võrgustikus üle 9900 kooli 
kogu maailmast. UNESCO ühendkoole on Eestis kokku 
21.

Ave Teder, Tallinna Tehnikagümnaasiumi arendusjuht

5.2.15 Tallinna Linnamäe 
Vene Lütseumi rah-
vusvaheline juhtimis-
maraton 

Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi (TLVL) eestve-
damisel toimus 2017. aasta kevadel juhtimisma-
raton. 

Üritust korraldati juba üheteistkümnendat korda, teist 
aastat oli see rahvusvaheline: peale Tallinna gümnaasiu-
mide oli külalisi Lätist, Venemaalt ja Soomest. 

2017. aastal osales maratonil 95 õpilast 9 organisatsioo-
nist: Riia Purvciemsi keskkoolist, Ida-Soome Soome-Ve-
ne koolist, Tallinna Juudi Koolist, Haabersti Vene Güm-
naasiumist, Тallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumist, 
Tallinna Tõnismäe Reaalkoolist, Tallinna Humanitaar-
gümnaasiumist ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseumist.

Osalejad kaasati mängudesse, võistlustesse ja ülesannete 

Tallinna Arbu Lasteaia laste tervise parandamisele 
suunatud NordPlus Junior projekt, mille eesmärgiks 
on õpetada lastele tervisliku eluviisi oskusi läbi 
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lahendamisse, mis arendasid õpilaste koostoimimise os-
kusi. Iga kool tegi oma võistkonnaga läbi ühe ülesande, 
seejärel moodustati meeskonnad eri koolide ja riikide 
õpilastest, keda vahetati maratoni jooksul. 

Võidukarika meeskondade arvestuses viis tänavu kaasa 
Riia võistkond, seda juba teist korda. Teise koha sai  Tal-
linna Mustamäe Reaalgümnaasium. Individuaalarves-
tuses võitis Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 10. klassi 
õpilane Anastassia Kaplun.

Üritust toetasid Tallinna Haridusamet, Tallinna Noorsoo- 
ja Spordiamet ning karjäärikeskus Innove.

Svetlana Jantšis, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi õppealajuhataja 

5.2.16 Tallinna Linnamäe 
Vene Lütseumi rah-
vusvaheline õpilas-
tööde konverents 

Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi rahvusvahelise 
õpilastööde konverentsi eesmärgiks oli pakkuda 
õpilastele võimalust arendada projektide ja uuri-
mistööde koostamise oskust, saada avaliku esi-
nemise kogemust, vahetada teadmisi ja kogemu-
si ning täiendada isiklikku õpilasportfooliot.

Ühtlaselt kõrgetasemeliste uurimistööde hulgas olid 
tänavu esindatud väga erinevad teemad: „Bilingvism. 
Kakskeelsed perekonnad Eestis“, „3D-piltide ja stereo-
piltide füüsikaliste omaduste uurimine“, „Nutiseadme-
test sõltuvuse uurimine Eesti noorte seas“, „Rüütli Kõige 
Auväärsem Bathi orden Suurbritannia kuningliku süm-
bolina ning selle peegeldus Tallinna ajaloos“, „Konfor-
mism ja nonkonformism Eesti kunstis 1940–1966“, in-
tegreeritud projekt „Jätkusuutlik areng“ jne.

Osalejad rääkisid, et sõbralik ja võistluspingevaba kon-
verentsiõhustik lubas võrrelda oma tööd eakaaslaste 
omadega ning teha tulevikuplaane. Näiteks peale riialas-
te esinemist, mis käsitles õpilaste kooliprobleeme, sün-
dis mõte teha tuleval aastal koolidevaheline uurimistöö 
mõnel ühisel aktuaalsel teemal. Kuulajaid rõõmustasid 
külalised Tallinna Lasnamäe Vene Gümnaasiumist, 
kes jagasid  projektitöö kogemusi ja esitasid katkendi 
näidendist „Äbarik“.  

Üritust toetasid Tallinna Haridusamet, Tallinna Noorsoo- 
ja Spordiamet ning karjäärikeskus Innove.

Svetlana Jantšis, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi õppealajuhataja 

5.2.17 Rahvusvaheline 
ajakirjandusmäng 
Tallinna Linnamäe 
Vene Lütseumis

19. aprillil 2017 kehastusid Tallinna Linnamäe 
Vene Lütseumi, Ida-Soome Soome-Vene kooli ja 
Rīgas Purvciemi keskkooli vanemate klasside 
õpilased ajakirjanikeks.

Ärimäng „Ajakirjanik. Piirkonna peegel“ pakub teisme-
listele huvitavat seiklust: proovida ühe tööpäeva jooksul 
luua ajaleht, ajakiri või veebiartikkel, mis peegeldab osa-
lejate mõtteid, arusaamu oma linnast ja muljeid kohtu-
mistest siinsete inimestega.

Vastsed ajakirjanikud külastasid Tallinna asutusi, mis 
pakuvad noortele osalust sotsiaalsetes ja vabatahtlikes 
programmides: Tallinna Linnamuuseumi, Eesti Ajaloo-
muuseumi, MTÜd Lapsepõlve Akadeemia, Eesti Noor-
sootöö Keskust ja  Innovaatilise Hariduse Keskust OGO-
GO.

Artiklite koostamiseks otsisid õpilased vastuseid küsi-
mustele, mis motiveerib nende asutuste töötajaid, kes ra-
hastab nende asutuste tööd, mis ajendab noori pöörduma 
nende asutusse, kas need asutused võiksid saada noorte 
omavahelisteks ning harivateks kohtumispaikadeks. 

Mängus pandi proovile oma oskused reporteri, fotograa-
fi, analüütiku ja toimetajana. Kohtumised eri elukutsete 
esindajatega, nende töö jälgimine, vestlused ala asjatund-
jatega aitasid õpilastel laiendada ettekujutust võimalikust 
elukutsevalikust. Selline kogemus on väga väärtuslik 
oma tulevase haridustee ja elu korraldamisel. 

Žanna Schults, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi eesti keele õpetaja

5.2.18 Rahvusvaheline 
kunstiprojekt 
Tallinna Saksa 
Gümnaasiumis

14.–20. veebruarini 2017 korraldasid Tallinna Sak-
sa Gümnaasium (TSG) ja Lissaboni Saksa Kool 
(LSK) ühise kunstiprojekti. 

Projektis osales kümme õpilast TSGst ja viis õpilast 
LSKst ning juhendajad Alicia Fuster (LSK) ja Erik Joa-
saare (TSG). Töökeelteks olid nii saksa kui ka inglise 
keel. 

Esimestel päevadel said Portugali külalised sisse elada 
Eesti ellu, tutvuda kooliga, käia tundides ning võtta 
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osa mitmest üritusest. Järgnenud päevadel tehti prakti-
lisi ülesandeid õpitubades. Osalejad said praktiseerida 
keelt, harjutada kätt kunstis ning käia harivatel üritustel 
ja kohtumistel (nt Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, 
kunstide ja kommunikatsiooni instituudis ning Tallinna 
Kultuurikatlas).

Projekti praktilise kunstitööna joonistati koolimaja esi-
mese korruse koridori põrandale Euroopa kaart, loodi 
külgseinale galaktika motiiv ja planeedid ning visandati 
otsaseinale washi-teibi metoodikat kasutades kosmonaut.

Peale praktilise kunstitöö käisid külalised ka loodusmat-
kal, väisasid Helsingit, nautisid džässmuusikat ning tegid 
muud põnevat ja uudset.

Hoolimata kultuuride erinevusest sujus kõik suurepära-
selt ning programmiga jäädi väga rahule. Esimene koos-
tööprojekt jättis kõigile mälestuseks positiivsed emot-
sioonid ning loodetavasti õnnestub oktoobris 2017 teha 
samasugune vastureis Lissaboni.

Kaarel Rundu, Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor

5.2.19 Täiskasvanute güm-
naasiumid kohtusid 
Riias rahvusvahelisel 
seminaril

27.–29. aprillil 2017 korraldati Eesti, Soome ja Läti 
koostööprojekti „SYD – Sõprus, Ystävys, Draudzi-
ba“ rahvusvaheline seminar.  

Aastast 2001 osaleb projektis viis kooli (Tallinna, 
Haapsalu, Riia, Jelgava ja Oulu täiskasvanute gümnaa-
siumid), kes rotatsiooni korras kutsuvad sõpruskoole 

külla, et vahetada mõtteid täiskasvanuhariduse üle. Sellel 
aastal oli järg Riia Täiskasvanute Gümnaasiumi käes.

Peale traditsioonilise sõpruskoolide kohtumise viis Eesti 
Täiskasvanute Koolituse Assotsiatsioon (ETKA) Andras 
Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanuhariduse 
edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames 
läbi töötoad.  Ühe teemana tutvustati ka ETKA Andrase 
õppijate saadikute liikumist, mis on üks õppijate toetami-
se võimalusi koolides – õppija toetab kaasõppijat. Eestist 
osales seminaril seitse õppijate saadikut. Läti ja Soome 
kooli esindajate hinnangul on õppijate saadikute idee hu-
vitav lähenemine ja nad olid valmis seda ka oma koolides 
rakendama.

Seminaril osalejad (Eestist olid kaasatud veel Narva, Pär-
nu, Tartu ja Viljandi täiskasvanute gümnaasiumite õppi-
jad) said võimaluse praktiseerida inglise keelt, tutvuda 
Riia ja Jurmala vaatamisväärsustega ning tutvustada oma 
maad, linna ja kooli. 
Ulvi Niitsoo, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog

5.2.20 Rahvusvaheline pro-
jekt „A Bit of Me – 
My Digital Identity“

1.–8. aprillini 2017 viisid VAT Teatri esindajad ellu 
noortevahetusprojekti pealkirjaga „A Bit of Me – 
My Digital Identity“, kus osales ka Tallinna 32. 
Keskkool. 

Projektis tegi kaasa 36 teatriga tegelevat noort Norrast, 
Inglismaalt, Saksamaalt ja Eestist. 

Tallinna 32. Keskkooli õpetaja Eva Kalbus pani kokku 
seitsmeliikmelise eestlaste grupi, kuhu kuulusid Aaron 

Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Lissaboni Saksa Kooli 
õpilased ühises kunstiprojektistoitumine ja hingeline 
tasakaal) 

Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi, Ida-Soome Soo-
me-Vene kooli ja Rīgas Purvciemi keskkooli vanemate 
klasside õpilased kehastusid ajakirjanikeks 
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Thor Härm ja Sven Loorits (8.a klass), Merith Unt (10.a 
klass), Anette Anderson (10.d klass), Paula Kägu ja Em-
mely Uustal (11.a klass) ja Anette Tõnnus (12.d klass).

Nädala jooksul korraldati tegevusi eri kohtades, näiteks 
Eesti Rahvusraamatukogus, VAT Teatris, kus teatri õpe-
tajad juhendasid loomingulisi mänge, andsid teatritead-
misi ja koostasid koos õpilastega lõpukava, mis esitati 8. 
aprillil. Üks ülesanne oli liikuda ruumis ringi ja mõelda 
oma iseloomule, liikumisviisile, aga samas tunnetada 
ümbritsevat ning suhelda teistega, kes kehastasid igaüks 
oma tegelaskuju. Olenemata rahvusest ja käitumisviisist 
õpiti teatri kaudu üksteist paremini tundma.

Käidi veel Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis, Mektorys 
ja Cabaret Rhizome’is. Seal sai tehnoloogiaga ise kokku 
puutuda: programmeerida robotit liikuma kindlal viisil, 
muuta etenduse käiku virtuaalses mängus, kasutada tele-
visioonitehnikat ning näha, kuidas saavad etenduse vaa-
tajad mõjutada näidendit.

Kristel Kubber, Tallinna 32. Keskkooli huvijuht

5.2.21 Tallinna Kristiine 
Gümnaasiumi 
projekt „Active, 
Attractive And 
Interactive EU 
Mathematics“

Tallinna Kristiine Gümnaasium osales kaheaasta-
ses rahvusvahelises projektis „Active, Attractive 
And Interactive EU Mathematics“. 

Projekti eesmärgiks oli muuta matemaatika õppimine ja 
õpetamine Euroopa koolilaste jaoks atraktiivsemaks.  

Projektis osalesid Saksamaa, Leedu, Hispaania, Portu-
gali, Itaalia, Horvaatia ning Bulgaaria koolid. Üheskoos 
otsiti uuenduslikke lahendusi, et muuta matemaatika 
õppimine huvitavamaks ning interaktiivsemaks. Loo-
di veebipõhine keskkond, mis sisaldab soovitusi ning 
lähenemisi matemaatika õpetamiseks 12–18-aastastele 
õpilastele. Valmis raamat eri riikide uuenduslikest koge-
mustest matemaatika õpetamisel. 

Kristiine gümnaasiumist vedas projekti Lauri Vilibert, 
kelle hinnangul laiendas projektis osalemine kindlasti 
õpetajate silmaringi ning kinnitas veendumust, et Eesti 
koolisüsteem on tegelikult väga hea.

Mart Usin, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi huvijuht

5.2.22 Tallinna 21. Kool rah-
vusvahelises projek-
tis „Koolid – tuleviku 
partnerid“

Tallinna 21. Kool osaleb Müncheni Goethe-Ins-
tituudi kureeritavas rahvusvahelises projektis 
„Koolid – tuleviku partnerid“ („Schulen – Partner 
der Zukunft“ – PASCH), mis annab õpilastele lisa-
võimalusi saksa keele õppimiseks ja praktiseeri-
miseks. 

Teatriprojektis on kool edukalt osalenud juba kaheksa 
korda. 2017. aastal tõi eelvoor õpilastele oodatud tule-
muse: teatritrupp koosseisus Jürgo Mattias Vanajuur, 
Norman Garder, Karro Haav, Chris Oliver Rahumägi, 
Anton Osvald Kuusk, Karl Roomet Randvee (11.a klass), 
Annaliisa Mäletjärv, Iris Persson (11.c klass) ja Wilken 
Jonas Gnegel (9.a klass) osutus 21 Kesk- ja Ida-Euroopa 
kooli hulgast valituks esinema 1.–5. maini 2017 Vilniu-
ses Kesk- ja Ida-Euroopa riikide teatrifestivalil „Kohtu-
mised“ („Begegnungen“). Viis päeva olid täidetud saksa 
teatripedagoogide juhendatud töötubade, elava raamatu-
kogu, linnamängu, ekskursioonide ja omaloomingulise 
etenduse peaproovidega. Kõike tehti koos eakaaslastega 
Poolast, Ungarist ja Slovakkiast.

Publikumenu ja teatripedagoogide tunnustuse osaliseks 
saanud etendust kommenteeriti Vilniuse Goethe-Insti-
tuudi kodulehel järgmiselt: „Tallinn hullutas publikut 
otseülekandega tele-show’st, mis leidis aset psühhiaat-
riakliinikus. Sise- ja välispiirid kadusid, ennast võis leida 
samaaegselt nii telestuudios kui ka ekraanil. Kandidaat 
Tom, keda esitati topeltrollina, tahab võita miljoni ja peab 
seetõttu viis päeva Saksamaa raskeimate juhtumitega 
koos viibima, nagu ka (tele-)vaataja oma närve säästma.“

Tallinna 21. Kooli õpilased külastasid rahvusvahelise 
projekti „Koolid – tuleviku partnerid“ raames Vilniust 
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Õpilasi juhendasid Jens Neumann ja Jörg Isermayer Ber-
liinist ning 21. Kooli huvijuht Maarika Paun.

Noortele oli see hea kogemus enne võõrkeele tasemeek-
sami sooritamist.

Maarika Paun, Tallinna 21. Kooli huvijuht

5.2.23 Lasnamäe Põhikool 
osales mitmes  
rahvusvahelises  
projektis

Lasnamäe Põhikooli õpilased ja õpetajad osale-
sid 2016/17. õppeaastal üheksas rahvusvahelises 
projektis.

Projektist „Collect a star for each book because jou are 
a star“ võtsid osa Lasnamäe Põhikooli 2.b klassi õpila-
sed oma klassijuhataja Oksana Kuprina juhendamisel. 
Osales lapsi Tšehhist, Poolast, Leedust, Lätist, Türgist, 
Portugalist, Hispaaniast, Iirimaalt, Ukrainast. Lapsed 
lugesid uusi jutustusi, raamatuid ja said „tähe“. Projekt 
tekitas huvi ilukirjanduse lugemise vastu.

2016. aasta novembrist detsembrini kestis projekt 
„Snowmen around Europe“, milles osalesid 4.b ja 4.d 
klassi õpilased. Iga võistkond pidi tegema erinevaid ma-
terjale kasutades lumememme, andma talle nime ja teda 
kirjeldama. Osalesid õpilased Poolast, Leedust, Lätist, 
Türgist, Hispaaniast, Rumeeniast, Eestist ja Horvaatiast.

Projektis „Butterflies across Europe“ osales 41 Euroo-
pa kooli. Jekaterina Kosiki juhendamisel valmistasid 5. 
ja 6. klasside õpilased liblikaid ning saatsid need heade 
soovidega teiste riikide õpilastele. 

Rahvusvahelises projektist „Sport and Lego“ osale-
sid 3. klassi õpilased klassijuhataja Marina Koprovaga. 
Projekt oli pühendatud Rio olümpiamängudele. Lapsed 
valmistasid legodest spordiga seotud esemeid, vahetasid 
teiste riikide õpilastega ideid, said elurõõmu huvitavatest 
tundidest.

Projektist „Our European garden“ võtsid osa 1. klas-
side õpilased. Valmis tuli teha Euroopa aed, vahetades 
seemneid teiste riikide koolidega. Lasnamäe Põhikoolile 
tulid seemned Türgist, kaasas nõuanded, kuidas neist ilu-
said lilli kasvatada. Lasnamäe kool saatis lilleseemneid 
Türki, Itaaliasse ja Hispaaniasse. 

Rahvusvahelises projektis „Roheline kool“ osaleb 64 
riiki. Lasnamäe Põhikool osales projektis esimest korda. 
Projekti teemad on erinevad: elu ja looduse mitmekesi-
sus, kliima muutmine, energia, prügi, kooliõu, transport, 
jäätmed, vesi. Kaasa võivad lüüa kõik soovijad: õpetajad, 
õpilased ja lastevanemad.

6.d  klassi õpilased osalesid projektis „Show me your 

country“ koos koolidega Itaaliast, Hispaaniast, Slovee-
niast ja  Kreekast. Projekt kestis terve õppeaasta. Õpila-
sed jutustasid oma  riigist ning said palju teada teistest. 

Neljandate klasside õpilased osalesid projektis „Christ-
mas Cards Exchange“. Lapsed  meisterdasid jõulukaar-
te käsitsi, aga õppisid neid tegema ka arvutis. Jõulukaarte 
vahetati Poola ja Türgi  lastega. 

Elektronkirjavahetuse projekt „EURO-penfriends 
2017“ kestis veebruarist aprillini. Õpiti arvutit kasutama 
ja ingliskeelseid e-kirju kirjutama. Projektis osalesid nel-
jandate klasside õpilased.

Tatjana Guž, Lasnamäe Põhikooli õpetaja

5.2.24 Tallinna Reaalkool: 
„We sail tonight for 
Singapore“ ehk ISYF  

Juba mitmendat korda valiti Tallinna Reaalkoolis 
loodusteadusest huvitatud üheteistkümnendike 
seast välja õpihimuline noormees ja neiu ning lä-
hetati nad ühe õpetaja saatel kaugele maale Sin-
gapuri. 

Sel korral esindasid Eestit õpetaja Tiina Talvi ning õpila-
sed Maria Keridon ja Siim Kaukver. 

Hwa Chongi instituudis toimus üheksandat korda Rah-
vusvaheline Õpilaste Teadusfoorum (ISYF), mille prog-
rammi üheks osaks on õpilaste uurimistööde mõõduvõtt. 

Iga päev oli täis mitmekülgseid tegevusi. Grupid moo-
dustati eri riikidest pärit õpilastest, et edendada võõraste 
kultuuride tundmaõppimist. Õhtuti tegeleti campus’es 
intellektuaalse tegevusega riigi energiamajanduse tööle-
he täitmisest termodünaamika ülesannete lahendamiseni. 

Edasistel päevadel oli võimalus kuulata nii mõnegi kuul-
sa teadlase mõtteteri ja muhelusi innovatsioonist, teadu-
sest ning niisama elamisest ja elus edenemisest. Maria 
Keridon vaatas, kuidas Nobeli preemia laureaat Tim 
Hunt klassi ees ribosoomi mängis, ning kuulas Rudolph 
Marcuse lugu teoreetilise keemia valdkonda sattumisest. 
Siim Kaukver seevastu kuulas, kuidas Sir Anthony Le-
ggett ülijuhtidest ja vaseoksiididest rääkis ning kuidas 
Vladimir Voevodsky matemaatilist teooriat seletas. Kok-
kuvõttes polnudki teadlastega vestlemise eesmärk õppi-
da tundma nende elutööd ja teooriaid, vaid pigem seda, 
kuidas nad edu on saavutanud ning mis neid motiveeris. 
Inspiratsioon siiski inspireerib!

Näha sai, mida põnevat teevad Singapuri tööstusette-
võtted ja ülikoolid. Siim külastas Givaudani parfümee-
riatehast ja Maria leidis ennast firma 3M ühest arendus-
keskusest toodete väljapanekul, kus sai kõike iseseisvalt 
uurida-puurida.
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Kolmandal päeval oli uurimistööde stendiette-
kannete võistlus, millest võttis osa Maria oma 
uurimistööga farmakogenoomikast. Neljanda 
päeva tippsündmusteks võib Eesti delegaatide 
puhul pidada cultural hour’i ja cultural exhibi-
tion’it, sest siis tehti teistele osalejatele lühikok-
kuvõte Eestist ning rahvuse iseäralikest joontest. 
Kui kuulajatel lasti täpitähti hääldada, said nood 
sellega suurepäraselt hakkama, kuid lausekesega 
„Anna õlu üle Ülo õe õla“ jäädi jänni. Räägi-
ti veel sellest, kui jumalikud on kohukesed, kui 
vinge tegelane on Kelly Sildaru ning miks kvali-
fitseerub muusikute alla selline grupeering nagu 
Winny Puhh. Cultural exhibition’il toodi Eesti 
teistele veel lähemale, pakkudes neile parimaid 
palasid Kalevi kommiarsenalist ja ehedat musta 
leiba ning lastes neil kuulata Eesti muusikapalu. 

Viimasel päeval toimus pidulik Nobeli foorum, 
kus tippteadlased lahkasid teemasid nagu innovat-
sioon, inspiratsioon ja inimkonna jätkusuutlikkus. 
Küsimusi said esitada ka õpilased. Õhtu kulminee-
rus piduliku seitsmekäigulise õhtusöögiga kohali-
kest toitudest. 

ISYF oli ainulaadne kogemus, mille olid organisee-
rinud Hwa Chongi Instituudi õpilased.  

Reisi toetas Tallinna Haridusamet.

Maria Keridon ja Siim Kaukver, Tallinna Reaalkool

5.2.25 Tallinna Õismäe 
Gümnaasiumi ja 
Dušanbe andekate 
laste gümnaasiumi 
ühisprojekt  

12.–18. mail 2017 peeti Tadžikistani Vabariigi pea-
linnas Dušanbes Inimõiguste Instituudi korralda-
tud seminari „Inimõigustesõbralik kool“. 

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi humanitaaria õppetool 
osales selles programmis 2013. aastal. Nüüd on Inimõi-
guste Instituut Tallinna Õismäe Gümnaasiumi ja Tartu 
Hugo Treffneri Gümnaasiumi valinud inimõigusteala-
seks partneriks Kesk-Aasia riikide koolidele: tartlased 
Kõrgõzstani ja õismäelased Tadžikistani. 

Treffneri Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetu-
se õpetaja Aare Ristikivi, kes oli oma kooli esindanud 
Kõrgõzstanis, osales Dušanbe seminaril Inimõiguste Ins-
tituudi koordinaatorina. Dušanbe andekate laste gümnaa-
siumi nr 1 partnerkooli, Õismäe gümnaasiumi esindajana 
võttis seminarist osa arendusjuht Jaan Õispuu.

15. mail kohtuti projektis osalevate õpetajatega. Kõ-

neldi võrdlevalt kahe riigi haridussüsteemidest. Aare 
Ristikivi tutvustas projekti „Inimõigustesõbralik kool“, 
Jaan Õispuu ülesanne oli tutvustada Eestit ja Õismäe 
gümnaasiumi. 

16. mail esines Aare Ristikivi hariduse ja inimõiguste 
teemadel, Jaan Õispuu andis näidistunni, millele oli eel-
nevalt esitatud kolm nõuet: kasutada aktiivõppe meeto-
deid, lõimida ajalooõpetus teiste õppeainetega, kasutada 
tunni teemana inimõigusküsimusi. Seminarinädala teisel 
poolel asusid kohalikud õpetajad tunni materjali proovi-
ma oma gümnasistide peal.

17. mai algas Jaan Õispuu kahe loenguga, mille tee-
maks olid võõrustajad programmi kokku pannes vali-
nud „Psühholoogilised ja õiguslikud aspektid õpetajate 
ja õpilaste suhetes“. Esimene 60-minutine loeng oli 150 
gümnasistile, teine samal teemal, kuid mõneti muudetud 
sisuga kooli õpetajaskonnale. Õhtupoolikul tehti prog-
rammist kokkuvõte. 

Tadžikid tegelevad oma kooli inimõiguste problemaa-
tikaga. Plaanide kohaselt läheb Õismäe gümnaasiumi 
esindus tadžikkide tehtava inimõiguste alase tegevuse ja 
selle tulemustega tutvuma 2017. aasta sügisel.

Jaan Õispuu, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi arendusjuht

Dušanbe inimõiguste instituudi korraldatud semina-
ril„Inimõigustesõbralik kool“ osalejad Eestist: taga-
reas keskel Jaan Õispuu (Tallinna Õismäe Gümnaa-
sium) ja paremal koordinaator Aare Ristikivi (Hugo 
Treffneri Gümnaasium)
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5.2.26 Merivälja Kooli õpila-
sed said osa rahvus-
vahelisest kosmose-
simulatsioonist

7. aprillil 2017 osalesid Merivälja Kooli õpilased 
rahvusvahelisel kosmosesimulatsioonil Hollan-
dis, Noordwijki Space Expo kosmosekeskuses. 

Kuusteist Merivälja Kooli õpilast ja teist sama palju noo-
ri Zuideri Gumnaasiumist olid astronaudid, logistikud, 
teadlased, pressiesindajad, maapealse teenistuse tööta-
jad. Eesti gruppi juhtis 8. klassi õpilane Uku Kõressaar. 

Rahvusvahelisel kosmosesimulatsioonil osales ka Eesti 
saatkond Hollandis, kogu sündmusest andis ülevaate vi-
deosild, mida kõik soovijad said jälgida 7. aprillil.

Merivälja Kooli Kosmoseklubi õpilased töötasid Rotter-
dami Zuideri Gumnaasiumis terve eelmise nädala. 

Kaja Laanmäe, Merivälja Kooli direktor

5.2.27 Lasnamäe Vene 
Gümnaasium sai 
külastada Euroopa 
Parlamenti

Lasnamäe Vene Gümnaasium pääses paremate 
hulka Euroopa Parlamendi infobüroo korraldatud 
Euroscola konkursil ning sai külastada Euroopa 
Parlamenti.

Konkurss kuulutati välja 2016. aasta augustis, osaleda 
said gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased. Üles-
andeks oli valmistada Euroopa tuleviku teemaline kol-
laaž. Konkursile saadeti 22 tööd 19 koolist.

Žürii hindas töödes konkursitingimustest kinni pidamist, 
tulevikuvisiooni arusaadavust ning visuaalset atraktiiv-
sust.

Euroscola noorteprogrammist, mis toimub Strasbourg’is 
Euroopa Parlamendis, said 2017. aasta kevadsemestril 
osa võtta seitsme Eesti kooli õpilased ja õpetajad: Lasna-
mäe Vene Gümnaasium, Avinurme Gümnaasium, Kohi-
la Gümnaasium, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium, 
Narva Kesklinna Gümnaasium, Valga Gümnaasium ja 
Väike-Maarja Gümnaasium.

Võidutööd ja teised konkursile esitatud tööd:

 
http://civitta.epsim.eu/euroscola/euroscola-fotokollaazid-2017/ 

Lasnamäe Vene Gümnaasium

5.2.28 Tallinna Läänemere 
Gümnaasiumi  
õpilased tutvusid 
Korea kultuuriga

Tallinna Läänemere Gümnaasium osales 2016/17. 
õppeaastal Rahvusvahelise Rahvuskultuuride 
Ühenduste Liidu „Lüüra“ korraldatud rahvusva-
helises projektis „Kodaniku maailm“.  

Lasnamäe Vene Gümnaasiumi Euroscola konkursile 
esitatud kollaaž, millega pääseti paremate hulka ja 
võideti preemiareis Euroopa Parlamenti

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpilased tutvusid 
rahvusvahelise projekti „Kodaniku maailm” raames 
Korea kultuuriga  

http://civitta.epsim.eu/euroscola/euroscola-fotokollaazid-2017/
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Projekt on kestnud juba kolm aastat. Tänavu tutvusid 
Läänemere gümnaasiumi õpilased Korea kultuuriga: nad 
valmistasid helmestehnikas puid, lapitehnikas pilte, õp-
pisid korea poeetide luuletusi ja laule, õppisid tundma 
korea rahvusköögi saladusi.  

Projekti lõpukontserdil osalesid Lasnamäe Linnaosa Va-
litsuse asevanem Jaanus Riibe ja multikultuurse ühin-
gu Lüüra juht Larissa Ivaništševa. Õpilased kandsid 
ette koreakeelse laulu, esitasid korea tantsu, tutvustasid 
Lõuna-Korea kultuuri, lugesid korea poeetide luuletusi 
vene keeles. Kõige aktiivsemad osalejad pärjati diplomi-
te ja meenetega. Kogu üritus lõppes osalenute ja ühingu 
„Lüüra“ juhi ühispildiga. Teise rahvuskultuuri tundma-
õppimine on hea viis silmaringi avardada.   

Irina Zuravljova, Tallinna Läänemere Gümnaasium

5.2.29 Tallinna Juudi Kooli 
õpilased õpivad  
veebis koos piirita-
guste partneritega

Tallinna Juudi Kool osaleb mitmendat aastat ka-
hes rahvusvahelises projektis, kus on sõpruskoo-
le Iisraelist, Ukrainast, Moldovast ja Venemaalt. 

Üks neist on matemaatikaring Luiza Tsagava eestveda-
misel. 6.–8. klassi õpilased ORT–võrgustikust lahenda-
vad veebis matemaatikaülesandeid. 

Projekt „Teumot“ (tähendab sõprusklassi) on pühendatud 
heebrea keele, juudi kultuuri ja tavade tundmisele. Osa-
levad 8. klassi õpilased, keda juhendab heebrea keele ja 
juudi ajaloo õpetaja Shmuel Rahman.

Elina Beilinson, Tallinna Juudi Kooli projektijuht 

5.2.30 Kadrioru Saksa 
Gümnaasium  
katsetab uut  
õpikeskkonda

Kadrioru Saksa Gümnaasium on üks kolmest 
Eesti koolist, mis osaleb pilootprojektis katseta-
maks Soome ettevõtte Cuppla Technology välja 
töötatud õpikeskkonda. 

Ettevõtmise raames võetakse kasutusele uudne abiva-
hend tunnitegevusteks nutiseadmete abil. Süsteem on 
katsetamisjärgus ka Soomes ja seni tehtu põhjal saab väi-
ta, et õpilastele ning õpetajatele luuakse soodne võima-
lus ühe virtuaalse keskkonna kasutamiseks. See muudab 
tööprotsessi läbipaistvaks, kõiki pooli hõlmavaks ning 
mugavaks. 

Kadrioru Saksa Gümnaasium katsetab Soome ettevõt-
te Cuppla Technology poolt välja töötatud keskkonda 
õppetöös
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5.3 Koostöö sõpruskoolide ja  
 -lasteaedadega välismaal

5.3.1 Lasteaiajuhid tutvu-
sid Itaalias Reggio 
Emilia lapsest lähtu-
va pedagoogikaga 

11.–19. märtsil 2017 külastasid Tallinna lasteaeda-
de juhid Itaaliat, et tutvuda Reggio Emilia lapsest 
lähtuva pedagoogilise pärandiga. 

Õppereisi käigus osalesid nad koolitusel Loris Malaguzzi 
rahvusvahelises keskuses, kus sai vahetult kogeda Reg-
gio Emilia pedagoogika põhimõtteid. 

Mida uut kogeti ja mis lasteaiajuhte kõnetas ning mõtle-
ma pani?

Esiteks kogukond ja Reggio Emilia pedagoogika ajaloo-
line taust. Reggio Emilia pedagoogikale pani aluse Loris 
Malaguzzi, kes lõi Reggio Emiliasse pärast II maailma-
sõda lasteaiad, kus hakati rakendama tema ideid, algselt 
teoorias, seejärel praktikas. Need lasteaiad põhinevad 
laste sotsiaalse, moraalse, emotsionaalse ja intellektuaal-
se potentsiaali uurimisel ning juhtimisel. Reggio Emilia 
pedagoogikal põhinevad lasteaiad toimivad senini ja on 
mitmes riigis väga edukad. 

Hämmastav on itaallaste oskus suunata lapsi juba vara-
sest east tegutsema kogukonna heaks. Sealsed lasteaia-
lapsed ei külasta (Eesti mõistes) õppekäikude raames 
mitte ainult traditsioonilisi asutusi, vaid neid suunatakse 
juba varakult märkama kõike enda ümber. Nii panid lap-
sed ühel õppekäigul tähele, et kingapoe vitriinid ei paista 
silma, ning kujundasid kaupluse ette põneva näituse enda 
meisterdatud värvilistest savikingadest. Laste kaasabil 
disainiti ka kaupluse reklaamplakat. Laste kaasamist ko-
gukonna tegemistesse nende ideede ja mõtete najal pee-
takse äärmiselt oluliseks. Reggio Emilia lasteaedades ei 
küsita, mida täiskasvanud saavad laste heaks teha, vaid 
keskendutakse sellele, kuidas laps saab panustada ühis-
konda ja juba varakult muuta ümbritsevat maailma.

Olulisel kohal on lasteaedades projektõpe, milles õppi-
mise tulemus ei ole ennustatav, keskendutakse protsessi-
le. Teema ei lõpe siis, kui lõpeb nädal, vaid siis, kui lõpeb 
laste huvi teema vastu. Laps õpib märkamise, avastamise 
ja katsetamise kaudu. Reggio Emilia pedagoogikas sar-
naneb lapse tegevus teadlase tööga, kes uurib, katsetab, 
kogub andmeid ja teeb oma uurimistööd. 

Üllatav oli veel suhtumine väikelastesse – ka neid ko-
heldakse kui potentsiaalseid kunstnikke, insenere, tead-

lasi ja selliste võimalike elualade inimesi, mida praegu 
veel olemaski pole. Tulevikku suunatus on sootuks tei-
se tähendusega – kõik saab alguse väikesest inimesest, 
kellesse suhtutakse kui täiskasvanusse. Vahendid, mida 
lapsed oma tegevustes kasutavad – taskulambid, projek-
torid, fotoaparaadid, arvutid – võimaldavad neil uurida 
ja avastada. Nii võib juba päris väike inimene luua oma 
arusaama valguse murdumisest ja vihma tekkest. Väga 
palju on kasutusel looduslikku materjali, lapsed saavad 
uurida köögi- ja puuviljade tärkamist, kasvamist ning 
kärbumist. 

Lastele antakse palju vabadust otsustada ise, kuidas, 
mida teha ja millega, seda ei tee õpetaja. Nad tutvustavad 
oma loodut kaaslastele, põhjendavad ja selgitavad, miks 
nad midagi on teinud. 

Rühmaruumid on laste nägu – igal aastal vahetavad õpe-
tajad rühmaruume, et ruumi kujundus ei muutuks täis-
kasvanukeskseks. 

Õpetaja rolliks on lapsi pidevalt jälgida ja dokumentee-
rida protsessi – keskendutakse sellele, kuidas lapsed te-
gutsevad ja millist teavet nende tegutsemisviis õpetajale 
annab, olulisel kohal ei ole tulemus. Laste huvist lähtu-
valt kujunevad järgmised projektid. Personali koostöö 
on samuti suunatud lapse arengu toetamisele – tavaks on 
pidevad kokkusaamised sisuliste pedagoogiliste arutelu-
dena, kus õpitakse üksteise kogemustest. 

Lasteaiajuhid on tänulikud võimaluse eest kogeda mida-
gi nii ehedat ja toimivat ning loodavad, et neil õnnestub 
innustada ka oma meeskondi rakendama Reggio Emilia 
pedagoogika põhimõtteid tasapisi meie igapäevaellu. 

Alvina Maasik, Tallinna Arbu Lasteaia direktor

Tallinna lasteaedade juhid külastasid Itaaliat, et 
tutvuda Reggio Emilia lapsest lähtuva pedagoogilise 
pärandiga 
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5.3.2 Tallinna Meelespea 
Lasteaeda külastasid 
Pekingi eralasteae-
dade juhid

26. aprillil 2017 külastasid Tallinna Meelespea 
Lasteaeda 19 eralasteaia juhid Hiinast Pekingist.

Kohtumise eesmärgiks oli tutvuda Eesti alushariduse 
süsteemi ja lasteaiaga. Tallinna Meelespea Lasteaed tut-
vustas oma maja, õppetegevusi rühmades, samuti andis 

ülevaate lasteaia põhiväärtustest, õppetöö korraldusest 
ning laste, õpetajate ja vanemate koostööprojektidest. 

Külalised tundsid huvi õppemeetodite ja huviringide vas-
tu ning kohtumise lõpus vahetati kontakte edaspidiseks 
suhtluseks.  

Kristina Märks, Tallinna Meelespea Lasteaia direktor; Reet Nõmmoja, 
THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist

5.3.3 Tallinna Luha 
Lasteaed võõrustas 
muusikaõpetajaid 
Lätist

12.–13. oktoobril 2016 võõrustas Tallinna Luha 
Lasteaed muusikaõpetajaid Läti Vabariigist.

Läti kolleegide soov tulla taas Luha lasteaeda oli ajenda-
tud eelmisel külastusel 2009. aastal saadud positiivsetest 
muljetest. Seekord soovisid nad näha ka Eesti lasteaeda-
de õpikeskkonda ja rühmaruume. 

Muusikaõpetaja Merike Nurk leppis külastuse kokku veel 
Tallinna Priisle Lasteaia muusikaõpetaja Sirje Toompe-
re ja Kopli Lasteaia muusikaõpetaja Kadri Toomestega, 
kelle muusikategevusi 12 Läti muusikaõpetajat esimesel 
külastuspäeval vaatasid. 

Kahepäevase visiidi teisel päeval peatuti Luha lasteaias. 
Vaadati muusikaõpetaja Merike Nurga lahtisi muusika-
tegevusi Summajate rühma 5–6-aastaste lastega teemal 
„Sügisene naljalaul“ ja Miksitajate rühma 4–5-aastaste 
lastega teemal „Kes küll värvis puude lehed?“.

Kohvilauas jagati oma muljeid ja anti tagasisidet nähtud 
muusikategevuste kohta. Läti kolleegid jäid  Tallinna 
lasteaedades nähtuga väga rahule ning väitsid, et muusi-
kategevused olid huvitavad ja inspireerivad. Peale muu-
sikategevuste vaatlemist Luha lasteaias märkis Läti Orffi 
koolkonna esindaja Baiba Brice, et Orff-metoodika põhi-
mõtete toimimist on tunda ka Eesti lasteaedades.

Merike Nurk, Tallinna Luha Lasteaia muusikaõpetaja 

5.3.4 Lasteaeda Ojake 
külastas Komi 
Kultuuriselts 

14.–21. oktoobril 2016 toimunud Eesti hõimupäe-
vade raames tutvuti lasteaias Ojake permikomi 
kultuuriga.

Komi Kultuuriseltsi esinaine Natalja Ganova ja õpetaja 
Svetlana Kolchurina tutvustasid lasteaia personalile, va-
nema rühma lastele ja hoolekogu esindajatele permikomi 
kultuuri. Esitati komi ja permikomi keeles komi kirjani-
ku luulet. Tutvustati komi-permi toitusid: komi-permi 
rahvuste toit koosneb peamiselt looduses kasvavatest 
taimedest, nagu harilik naat (kevadel keedeti noortest 
naatidest püreesuppi), kevadine põldosi (tehti pirukaid ja 
vormiroogasid); hästi levinud on kalapirukad ja šangid. 

Tallinna Meelespea Lasteaia direktor Kristiina Märks 
(paremal) ja Beijingi eralasteaedade juhtide esindaja 
vahetavad meeneid

Lasteaias Ojake tutvuti Eesti hõimupäevade raames 
permikomi kultuuriga - rahvariiete, laulude, luule ja 
toiduga
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Tutvustati soome-ugri rahvaste koosseisu ja näidati soo-
me-ugri keelepuud. Üheskoos mängiti mängu „Arva ära, 
mis rahvusest inimene on fotol“. Osalejad pidi ära arva-
ma, kas rahvariietes naine fotol on udmurdi, komi, eesti 
või mokša rahvusest. Komi keeles lauldi laulukest – tšas-
tuškat, esitati lavastus „Kahe sõbranna jutt“.

Kui veel sajandi eest elasid soomeugrilased valdavalt 
maal oma külades ja laagripaikades, siis nüüdseks on pal-
jud kolinud linnadesse, kus valitseb enamusrahva keel ja 
elulaad. Hoolimata sellest on olemas need inimesed, kes 
väärtustavad oma rahvust, oskavad oma rahvuse keelt ja 
püüavad säilitada oma rahva traditsioone. Tutvustades 
oma kombeid ja kultuuri nii täiskasvanutele kui ka las-
tele, annavad nad oma teadmised edasi ka praegustele 
põlvkondadele  ning panevad mõtlema järjepidevusele. 

Svetlana Agerova, Lasteaia Ojake õppealajuhataja 

5.3.5 Tallinna Kuristiku 
Lasteaia ja Telkia 
Lasteaia ühisprojekt 
„Üle mere sõprus“ 

Tallinna Kuristiku Lasteaia ning Helsingi lasteaia 
Telkija ühisprojekt „Üle mere sõprus“ on 
kestnud kolm aastat. 

Projekti eesmärk on kasvatada lastes lugupidamist ja 
tolerantsust kultuurierinevuste vastu, tihendada pedagoo-
gilist koostööd, rakendada Euroopa riikide innovaatilisi 
ideid. 

Projekt sai alguse tänu Kuristiku lasteaia vanema rühma 
õpetajale Svetlana Kunitšõnale. Projekti alguses olid lap-
sed ainult nelja-aastased ning vahetasid kingitusi ja joo-
nistusi endast, sõpradest, õpetajatest ja lasteaiast. Laste 
kasvades lisandusid joonistustele oma kätega tehtud as-

jad. Igal aastal toimusid Skype’i vahendusel kohtumised: 
jõuludel ja sõbrapäeval lugesid lapsed luuletusi, laulsid 
ja jutustasid oma lemmikmängudest. 

12. mail 2017 oli lasteaias kuulda „Tervetuloa! Tere! 
Добрый день!“. Külas olid lasteaia Telkija direktor ja 
veerandsada töötajat. Tutvuti lasteaiaga, vaadeldi muusi-
ka- ja võimlemistunde, suheldi kolleegidega. 

Soome-külalistele meeldis väga lasteaia prioriteetne 
suund: „Integratsioon Eesti ühiskonda laste loominguli-
se arengu kaudu“. Selleks külastatakse alates viiendast 
eluaastast muuseume, näitusi, töötube; pooled tundidest 
toimuvad eesti keeles. 

Järgmisel aastal plaanib Kuristiku lasteaed vastukülas-
käiku Soome. 

Ljubov Ševtšenko, Tallinna Kuristiku Lasteaia õppealajuhataja  

5.3.6 Kultuuri- ja koos-
töösild Tallinna 
Reaalkooli ning 
Viborg Katedralskole 
vahel

Sõprusprojektile, mis sai Tallinna Reaalkooli ja 
Taanis Jüütimaal asuva Viborg Katedralskole va-
hel alguse 2014. aastal, oli 2017. aasta märkimis-
väärselt viljakas.

Aasta algas Taani õpilaste ja õpetajate külaskäiguga Tal-
linna. Viie päeva sisse mahtus kuhjaga nii akadeemilisi 
kui ka vabamaid koosviibimisi. Peale ühiste arutelude 
ainetundides Taani ja Eesti oleviku ning tuleviku üle 
külastati koos Riigikogu, Lennusadamat, uudistati Rode 
altarit Niguliste kirikus ja vanalinna. Piduliku vastuvõtu 
korraldas Taani suursaadik Søren Kelstrup. 

30. märtsil 2017 toimus Reaalkoolis kolmas Taani päev. 
Kõige olulisem on sõprust hinnata ning seda teadmist 
õpilastes kinnistada. Teisalt on Taani päev oluline üritus, 
kus õpilased arendavad selliseid oskusi, mida ainetunnist 
ei saa. Kaasatud on terve kool, seega töötab üritusega üle 
poolesaja õpilase, kellest igaühest ja meeskonnast tervi-
kuna sõltub päeva õnnestumine. 

Ühtlasi annab Taani päev gümnasistidele võimaluse 
proovida õpetajaametit. Kolme aastaga on õpilased ise 
kõigile algklassidele välja töötanud eraldi tunnikavad, 
mille alusel tutvustatakse Eesti-Taani sidemeid ning Taa-
ni ajalugu, ühiskonda, kultuurilugu ja teadust. 

Tänavu oli Taani päeval tavalisest suurem rõhk gümna-
sistide harimisel. Õpilastele esinesid Taani suursaadik, 
välisministeeriumi esindaja Toomas Kukk, saatkonna 
praktikandid, Katrin Maiste Eesti Instituudist, filosoof 
Jaan Pärnamägi, arhitekt Kirke Päss ning Bellnori esin-
dajad.

Tallinna Kuristiku Lasteaia ning Helsingi lasteaia 
Telkija ühisprojekti „Üle mere sõprus“ kohtumine 
Tallinnas 
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Õppeaasta viimane Taani-teemaline üritus leidis aset 4. 
mail. Kuna Taani suursaadik Søren Kelstrup lahkub su-
vel Eestist teenistusest, otsustasime korraldada aulas tä-
nuõhtusöögi, et panna punkt erakordselt soojale ja vilja-
kale koostööle. Meeleolukal õhtul olid kohal suursaadik 
koos saatkonna töötajatega, Taani päeva väliskülalised 
ning projekti panustanud õpilased. 

Uuel kooliaastal koostööprojekt jätkub, oodata on uusi 
organisaatoreid ning juba ka uut suursaadikut.
Katariina Sofia Päts, Tallinna Reaalkooli 12. klassi õpilane 

5.3.7 Tallinna Õismäe 
Gümnaasiumi 
sõprussidemed 
Berliini Humboldti 
Gümnaasiumiga

8.–15. septembril 2016 toimus Tallinna Õismäe 
Gümnaasiumi õpilasreis Berliinis asuvasse Hum-
boldti Gümnaasiumi. 

Tutvuti Berliini vaatamisväärsuste, elukorralduse ja koo-
likorraga, praktiseeriti saksa keelt, kogeti saksa perede 
abivalmidust ja sõbralikkust. 

12.–19. maini olid vastuvisiidil kaks Saksa õpetajat koos 
tosina õpilasega. Külalised tutvusid Tallinna vaatamis-
väärsustega, käsid kahepäevasel väljasõidul Tartus ja 
Ida-Virumaal, said ülevaate eestlaste elust ja olust.

Selline traditsioon on kestnud üle 27 aasta ning motivee-
rib õpilasi saksa keelt õppima.

Aina Porman, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi saksa keele õpetaja

Taani päev on Tallinna Reaalkoolis oluline üritus, kus 
õpilased arendavad selliseid oskuseid, mida ainetun-
nist ei saa, tegevused on huvitavad ja kaasahaaravad

Tallinna Reaalkooli ja Taanis Jüütimaal asuva Viborg 
Katedralskole õpetajad kohtumisel Tallinnas
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5.3.8 Tallinna Õismäe 
Gümnaasiumi ja 
Lohja Mäntynumme 
kooli ühised keele-
tunnid

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi ja Lohja Mänty-
numme Kooli koostöö sai alguse 2007. aasta jaa-
nuaris, mil sõlmiti kahepoolne kootööleping.

Kümnesse aastasse mahuvad õpilaste ühised keelelaagrid 
Soomes Lohjal ja Eestis Jõulumäel, toimunud on õpeta-
jate vastastikuseid tööreise. 

2016. aasta sügisel hakkas õpetaja Susa Treufeldt Mänty-
numme Koolis õpetama eesti keelt, Õismäe gümnaasiu-
mis tegutseb juba mitu aastat soome keele valikkursuse 
rühm.

22. novembril 2016 külastasid Õismäe Gümnaasiumi 
Lohja Mäntynumme Kooli 23 eesti keele õppijat ja kolm 
neid saatvat õpetajat. Neid võtsid vastu Õismäe kooli 17 
soome keele õppijat ja soome keele õpetaja Jaan Õispuu. 
Soome-poolne külaskäigu korraldaja oli Õismäe güm-
naasiumi varemgi väisanud õpetaja Susa Treufeldt.

Soome õpetajad andsid Õismäe õpilastele soome keele 
tundi ja Jaan Õispuu samal ajal Mäntynumme õpilastele 
eesti keele tundi. Aulas lahendasid õpilased segarühma-
des kaks tundi eesti ja soome keele sõnavaraülesandeid. 
Õpetajate vestluse teemaks oli Soome Vabariigi  ja Eesti 
Vabariigi 100. aastapäevaga seonduv  ühisprojekt.

Jaan Õispuu, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi arendusjuht 

5.3.9 Tallinna Õismäe 
Gümnaasiumi ja 
Helsingi  
keeltegümnaasiumi  
projektipäev

5. mail 2017 viibis  Helsingi keeltegümnaasiumi 
kutsel projektipäeval Helsingis Tallinna Õismäe 
Gümnaasiumi õpetajate ja õpilaste esindus. 

Kooli esindasid direktor Kaja Toomsalu, õppetoolijuha-
tajad Hilje Maripuu ja Ly Aruväli ning arendusjuht Jaan 
Õispuu. Kaasa sõitsid ka soome keele valikkursuse õpi-
lased Victoria Iivonen, Elina Kaarna, Martin Karl Kase-
lo, Rasmus Reede, Marcen Rästas, Merilin Sert ja Orhe 
Veermäe.

Koostatava projekti teema on „Soome Vabariik ja Ees-
ti Vabariik 100“. Projekt keskendub 1980. aastatele, 
mil hakkasid taastuma sidemed kahe naabermaa vahel. 
Uurimuslik pool hõlmab mõlema maa selle perioodi 
trükimeediat, fotomaterjali ning vanavanemate ja 
vanemate meenutusi naabermaast. Projekti kestuseks 
planeeriti üks aasta (oktoober 2017 kuni oktoober 2018). 
Sellesse vahemikku jääb kaks kolmepäevast projektikoh-
tumist: novembri alguses 2017 Tallinnas ja aprillis 2018 
Helsingis. Projektiga on nii Õismäe Gümnaasiumist kui 
Helsingi Keeltegümnaasiumist seotud 10–15 õpilast.
Jaan Õispuu, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi arendusjuht 

Mäntynumme Kool Tallinnas: õppetooli juht Ly Aruväli, 
Mäntynumme õpetajad Susa Treufeldt ja Suvi Korpi-
koski ning direktor Kaja Toomsalu (vasakult teine)

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi õpilased Helsingis 
(Senati väljakul Helsingi Toomkiriku ees)
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5.3.10 Tallinna Pääsküla 
Gümnaasium korral-
das maailmanädala 

27.–31. märtsini 2017 toimus Tallinna Pääsküla 
Gümnaasiumis traditsiooniline maailmanädal 
„Haridus siin ja mujal“. Külalisi oli Eestist, His-
paaniast, Gruusiast ja Bosniast.  

Nädala jooksul tutvusid 2.–11. klassi õpilased eri riikide 
haridussüsteemi, kultuuri ja kommetega. Arutleti, kuu-
lati ja vaadati, mis toimub maailmas, kuidas õpitakse ja 
elatakse Palestiinas, Ghanas, Keenias. Oma kogemustest 
rääkisid kolm vabatahtlikku. 11. klass osales filmitöötoas 
„Süüria armastuslugu“, kus tutvuti lähemalt inimõiguste 
ning pagulastemaatikaga.

Sai vaadata Kair Käsperi näitust „Karmaretk Birmas“ ja 
algklasside õpilastööde näitust „Minu unistuste kool“. 
Kair Käsper külastas ka ise kooli ning rääkis oma 
kogemustest vabatahtlikuna Birmas. Üheskoos vaadati 
filmi „Myanmar – tarkuse tuulajad“.

Liis Enson, Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi huvijuht

5.3.11 Tallinna 21. Kool võõ-
rustas enam kui 20 
välisdelegatsiooni

2016/17. õppeaasal külastas Tallinna 21. Kooli 
enam kui 20 välisdelegatsiooni maailma eri pai-
gust. 

Külalisi oli Iisraelist, Ukrainast, Lõuna-Koreast, Hol-
landist, Inglismaalt, Poolast, Mehhikost, Guatemalast, 
Hispaaniast, Taanist, Soomest, Hiinast, Rootsist, Põh-
ja-Iirimaalt, lisaks ajakirjanikke, ERASMUS+ õpirände 
haridustöötajaid 28 Euroopa riigist ning rahvusvahelise 
PISA konverentsi delegaadid.

30. novembril 2016 külastas kooli seoses Eesti eduga PI-
SA-uuringus Briti telekanal ITV. 

Igal haridusdelegatsioonil (inspektorid, direktorid, ha-
ridusjuhid, õpetajad, dirigendid, professorid, õppejõud, 
ajakirjanikud) olid huviorbiidis eri teemavaldkonnad. 

Tallinna 21. Kool on avatud erinevatele koostööpart-
neritele ja külalistest osatakse rõõmu tunda 
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Paljud soovisid teavet Eesti haridussüsteemi, riigi ja ko-
halike omavalitsuste ülesannete, õppekvaliteedi tagamise 
kohta, kooli juhtimise, arengukava, sisehindamise koh-
ta. Huvituti õppesuundade ning õppekavade – muusika 
ja inglise keele õppe ning IT ja robootika, ettevõtluse ja 
loodusteaduste – arendamisest.

Briti telekanali eesmärgiks oli tutvuda kooli edulugu-
dega, külastades tunde ja intervjueerides õpetajaid, kes 
jagasid oma häid kogemusi ning õpetamise parimaid 
praktikaid.

Tunde külastasid ka kõik teised delegatsioonid, seega 
nn lahtiste tundide andmine on olnud õppeaasta jooksul 
väga aktiivne. Koosõppimine ja eri õpimeetodite raken-
damine tundides avaldas külalistele erilist ja väga posi-
tiivset muljet, robootikatunnid tekitasid põnevust ning te-
gutsemine Bee-Bot’idega pakkus palju emotsionaalseid 
hetki ja üllatusi nii matemaatika kui ka eesti keele õppe 
korraldamisel.

12.b klassi õpilased said õppeaasta jooksul rohkesti 
praktiseerida giidinduse õppeaines õpitut, sest kooli ja 
õppesuundade tutvustused olid kavandatud just õpilaste 
eestvedamisel. 

IT- ja digivaldkonda tutvustasid samuti aktiivsed ja ande-
kad õpilased reaalõppesuunast, kelle esitlused olid pro-
fessionaalsed ja muljetavaldavad – just õpilased on need, 
kes arendavad veebiplatvorme ja modelleerivad andme-
baase, mille tulemusena on valminud nüüdisaegsete la-
hendustega veebipõhine kooli arhiiv ning puutetundliku 
ekraani sisu kontseptsioon ja teostus.

Külalistele sai alati osaks muusikaline tervitus kooli se-
gakoorilt, ansamblitelt ja rahvamuusikaorkestritelt.

Kool on avatud erinevatele koostööpartneritele, andnud 
kindluse, et oleme aktiivne muutunud õpikäsituse raken-
daja, kogemusseminarid on andnud koolile võimaluse 
rääkida oma tegevustest, mis rikastavad kõiki pooli ning 
panevad enda ettevõtmisi veelgi rohkem analüüsima.

Meelis Kond, Tallinna 21. Kooli direktor; Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli 
direktori asetäitja-arendusjuht

5.3.12 Tallinna Läänemere 
Gümnaasiumi 
projekt „Up with 
People“

Tallinna Läänemere Gümnaasiumis toimus 2016. 
aasta novembris inglise keele nädal, mille raa-
mes kohtusid gümnasistid rahvusvahelise orga-
nisatsiooni „Up with People“ esindajatega. 

Õpilased osalesid interaktiivses vestluses organisatsiooni 
esindajatega. Suhtluskeeleks oli eranditult inglise keel. 
Osalejatele esitati probleemseid ja ka provokatiivseid 

küsimusi, millele vastates tuli argumenteeritult kaitsta 
oma seisukohti. 

Kohtumise teise osana toimus flashmob. Kohtumine oli 
huvitav ja teaberohke, sai praktiseerida keelt, luua uusi 
tutvusi, saada juurde enesekindlust võõrkeeles kõnele-
des.  

Irina Zuravljova, Tallinna Läänemere Gümnaasium

5.3.13 Kõrgõzstani  
delegatsioon 
Tallinna Vindi 
Lasteaias

19. aprillil 2016 viibis Tallinna Vindi Lasteaias Kõr-
gõzstani mitmekeelse ja -kultuurilise hariduse 
asjatundjate delegatsioon. 

Külalised tutvusid lasteaiaga ning vaatlesid grupiti laste-
aia tegemisi. 

Esimene rühm vaatas õuesõpet, kus keelekümblusrühma 
õpetaja-metoodik Hedi Minlibajeva näitas hommikuringi 
mängulisi võtteid õues. 

Teine grupp jälgis vanema rühma laste õuesõpet teemal 
„Minu viis meelt. Maitsemeel“. Tegevusi juhendas õpe-
taja Niina Robbe. Lapsed joonistasid asfaldile keele ja 
kirjutasid, mis maitset ja kus nad tunnevad. 

Kolmas grupp keskendus osalise keelekümblusrühma 
eestikeelsele tegevusele rühmas. Teemat „Kevadlinnud“ 
arendas seal õpetaja Olga Nikonova. 

Heitlikust ilmast hoolimata pidasid külalised vapralt vas-
tu. Nende jaoks olid sellised lõimitud tegevused väga 
huvitavad.

Vestlusringis vastati külaliste küsimustele ning neile pa-
kuti ka lasteaia lõunat.

Allikas: Tallinna Vindi Lasteaed
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6.1 Heategevusprogramm  
 „Märka ja aita!“

„Märka ja aita!“ on heategevusprogramm, mis 
eelkõige soovib aidata inimestel abivajajat mär-
gata. Märkamise ja hoolimiseta poleks ka aita-
mist.

„Märka ja aita!“ sündis 2009. aasta jõuluajal, mil masu 
tõttu oli abivajavaid lapsi väga palju. Programmi kut-
susid ellu Tallinna Haridusamet, Tallinna Alushariduse 
Juhtide Ühendus ja Tallinna Koolijuhtide Ühendus. Seda 
asusid toetama ka Tallinna Haridustöötajate Ametiühin-
gute Liit ning paljud lasteaiad ja koolid. 

Programmi eesmärgiks on toetada Tallinna munitsi-
paal-haridusasutuste 2–10-aastaseid lapsi, kes on kao-
tanud oma vanema (õnnetuse, alkoholi jne tõttu) või on 
muul põhjusel sattunud tõsistesse raskustesse ning vaja-
vad materiaalset abi normaalseks osalemiseks õppetöös. 
Lapsi on algusest peale aidatud lasteaias või koolis käi-
miseks ning õppetööks vajalike esemetega, näiteks uued tal-
veriided, spordirõivad, jalanõud, kunsti- ja kirjatarbed jne. 

2017. aasta algusest sügiseni koguti annetuste ja heatege-
vuslike projektide kaudu 18 017 eurot. See raha kuluta-
takse suuremas osas lastele talveriiete hankimiseks.

Programm ei piirdu siiski vaid sellega. Juba aastaid on 
korraldatud heategevuslikku perepäeva „Päkapiku püha-
päev“, kogutakse pidulikke koolilõpuriideid vähekind-
lustatud perede lastele, valitakse aasta heategu ja hea-
tegijat.

Tallinna Haridusamet omalt poolt osaleb nii ürituste kor-
raldamises kui ka „päkapikutöökojas“, kus sorteeritakse, 

pakitakse ja jagatakse igal aastal laiali ligikaudu 150–180 
lapsele ostetud talvevarustus ja muu vajalik, aga ka an-
netatud mänguasjad, kunstitarbed ja teised kingitused. 
Haridusamet korraldab kaks korda aastas heategevuslaa-
da – mihklipäeval ja lihavõttepühadel –, mille tulemusel 
annetatakse fondi üle 700 euro.

Hea meel on näha, et märkajate ja hoolijate hulk on üha 
kasvanud, tänu neile on tugevamaks saanud ka „Märka ja 
aita!“. Heategevus ja head teod on muutumas eluviisiks.

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist, „Märka ja 
aita!“ meeskonnas aastast 2009

Soovides tänada hea südamega inimesi, valis 
heategevusprogramm „Märka ja aita!“ juba nel-

Üks Tallinna Haridusameti heategevuskohviku 
korraldajatest Tiina Vainrauh on tegemas viimaseid 
ettevalmistusi kohviku avamiseks
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6.2 „Märka ja aita!“ aasta heatgu  
 ja aasta heategija 2016

Soovides tänada hea südamega inimesi, valis 
heategevusprogramm „Märka ja aita!“ juba nel-
jandat korda aasta heategija ja aasta heateo.  

Tänuavaldused andsid üle Tallinna abilinnapea Mihhail 
Kõlvart ja Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula 
jõuluvastuvõtul haridusameti koostööpartneritele Rah-
vusooperis Estonia 13. detsembril 2016. 

Aasta heategu 2016 laureaadid 
Aasta heategu pole tehtud kohustuse tõttu, vaid ise-
tult ja heast tahtest. Pole tähtis, kas abi saab raskus-
tesse sattunud laps või hätta sattunud loom – nad mõ-
lemad vajavad seda.

 ► Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu kaasabi eri-
vajadustega laste võimete arendamisele. Näiteks 
Nurmenuku lasteaia erivajadustega lapsed said juur-
de turvatunnet ja oskust suhelda. Arglikud muutusid 
julgemaks ja mürakarud rahulikumaks. Tänumeene 
võttis vastu Maarja Tali. 

 ► Jõulukingitused 100-le „Märka ja aita!“ lapsele. 
Juba neljandat aastat loobusid Roheline Laine OÜ 
töötajad oma jõulukingist ning annetasid selle asemel 
lastele kunsti- ja kirjatarbeid, mis on jõuluvana kingi-
kotti jõudes alati olnud ka kaunilt pakitud. Tänumee-
ne võttis vastu Arno Ilves.

 ► Palju pidevalt tehtud heategusid Tallinna Lille 
Lasteaias. Kui Avila Puit OÜ kunagine juht Vilhelm 
Pajusalu lastelastele lasteaeda järele tuli, ütles ta ikka, 
et noori tuleb eeskujuga õpetada head tegema. Nii ta 
tegigi. Nüüdseks on ta meie hulgast lahkunud, kuid 
tema poeg Erko Pajusalu ja tütar Katrin Rättel jätka-
vad isa alustatut. Ettevõtet esindas Katrin Rättel.  

 ► Tasuta hommikupuder kõikidele Tallinna Tondi 
Põhikooli lastele. Alguse sai see tore komme eel-
misel aastal. Õpetajad märkasid, et paljudel lastel 
oli koolis kõht tühi ja see mõjutas ka õppimist. Nii 
hakkasidki õpetajaabid vabatahtlikult hommikuti õp-
peköögis putru keetma, õpetajad aga tõid kohale pud-
ruhelbed. Nüüdseks on heale teole õla alla pannud ka 
Toidupank ja Raisio Eesti AS. Tondi põhikooli nimel 
võttis tänumeene vastu Marianne Laater.

Aasta heategija 2016 laureaadid 
Aasta heategija on inimene, kelle jaoks märkamine 
ja aitamine on eluviis. Ta on teinud head kas lastele, 

eakatele, loomadele või kõigile neile ja teeb seda ka 
tulevikus.

 ► Ilo ja Clauss Riedberg on olnud Tondi põhikooli toe-
tajad juba üle kaheksa aasta. Nende abiga on jõuluva-
na toonud kingipaki kõigile õpilastele. Nad aitavad 
rahastada ka rahvusvahelist kunstiprojekti „Valgega 
valgele ehk värviliselt“, mis tänavu tähistab 10. aas-
tapäeva.   

 ► Jelena Haponen on juba kolm aastat kutsunud su-
veks oma maakodusse lapsi raskustesse sattunud 
peredest. Ta püüab täita laste pisikesi unistusi ja val-
mistab toite, mida nad armastavad. Seda kõike siirast 
soovist anda laste ellu veidigi vaheldust ja rõõmu. 
Kõik kulud katab ta koos abikaasaga ja nad mõlemad 
tunnevad sellest heameelt. 

 ► Jürgo Nooni on ikka leidnud aega, et nii lasteaedades 
kui ka koolides õpetada lapsi loodust ja elusolendeid 
austama, märkama ning aitama. Muu hulgas on ta 
andnud suure panuse, et kõikidesse linna lasteaeda-
desse jõuaks õpilaste tehtud lillekastid ja linnumajad 
ning see on vaid osake tema tegudest. 

 ► Maitsevõlu OÜ on 2013. aastast pakkunud puudust-
kannatavatele lastele jõulurõõmu, annetades „Märka 
ja aita“ kingipakkidesse 200 talongi Ampsu kohvi-
kute külastamiseks. Nii ka tänavu. Tänumeene võttis 
vastu ettevõtte esindaja Mirjam Laev.

 ► Svetlana Afanasjeva on algatanud mitmeid heatege-
vusprojekte ning organiseerinud õpilastele tasuta üle 
300 kino- ja kultuuriürituse külastuse.  

 ► Kalle Sepp, kes võitis 16. oktoobril 2016 saate „Su 
nägu kõlab tuttavalt“ ning annetas auhinnaks saadud 
1000 eurot heategevusprogrammile „Märka ja aita!“. 
Täname ka saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ tegi-
jaid, kes on loonud suurepärase võimaluse teha 
head.

Kalle Sepale oli see juba teine kord anda suur panus 
„Märka ja aita!“ programmi. 1. juunil 2013 korraldas Tal-
linna Ülikooli Meeskoor tema eestvedamisel kevadkont-
serdi „Märka ja aita!“, mille piletitulu 750 eurot annetati 
samuti heategevusprogrammile. 

Kalle Sepa võidukas etteaste 16. oktoobri saates: 

 
http://tv3play.tv3.ee/sisu/su-nagu-kolab-tuttavalt/774253?autos

http://tv3play.tv3.ee/sisu/su-nagu-kolab-tuttavalt/774253?autostart=true
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Heategevusprogramm „Märka ja aita!“: 

 
http://www.tallinn.ee/est/markajaaita/ 

Tore, et meie keskel on inimesi, kelle jaoks heateod on 
eluviis, ja just sellised inimesed on ka aasta heategijad. 
Suur tänu! 

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist

Abilinnapea Mihhail Kõlvart annab üle tänumeene 
aasta heateo eest Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu  
juhatuse liikmele Maarja Talile

Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula tänas 
tegusat lapsevanemat ja õpetajat Jürgo Noonit

Tänusõnad võttus vastu laulja ja näitleja Kalle Sepp, 
kes võitis saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ ning annetas 
auhinnaks saadud 1000 eurot heategevusprogrammile 
„Märka ja aita!“

Hetk “Märka ja aita!” aasta heategijate tunnustamisest Rahvusooperi Estonia laval

http://www.tallinn.ee/est/markajaaita/
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6.3.1. Tallinna Kivimurru 
Lasteaia panus 
„Märka ja aita!“ fondi

Tallinna Kivimurru Lasteaias on traditsioon kor-
raldada sügis- ja talvelaat, milles hea meelega 
osalevad vanemad koos lastega. 

Sügisel oli laat õues, müüdi puu- ja juurvilju, koduseid 
hoidiseid (mahlad, salatid, kurgid) ja enda tehtud pi-
rukaid. Talvel oli avatud Päkapikkude kohvik, kus sai 
meisterdada, vaadata multifilme ja nautida maiustusi 
koos glögiga. Laatade tulud kanti „Märka ja aita!“ fondi. 

Olesja Tandorf , Tallinna Kivimurru Lasteaia direktor

  

6.3.2 Tallinna Südalinna 
Kooli südamega teh-
tud heateod

Tallinna Südalinna Kooli logos on neli südant. Ka 
kooli motos on süda sees. 

Õpilased ja õpetajad on näidanud oma suurt südant hea-
tegevuslikel Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu ja 
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi kogupereüritustel, 
kus on aidatud koguda annetusi vähihaigetele lastele ja 
ravitoidusegusid.

2016. aastal olid kaheksa õpilast ja õpetajat Pardirallil 
vabatahtlikuks. Heategevuslikul perepäeval „Üleanne-
tus“ oli kooli endiste ja praeguste õpetajate ja õpilaste 
ning lastevanemate meeskond juba 22-liikmeline. Head 
teha on hea ja Südalinna kool teeb seda südamega.

Tallinna Südalinna Kool 

6.3.3 Tallinna Reaalkool: 
üheskoos tugevama 
kogukonna poole

Kool saab olla ainult siis iseseisev ja ühtne, kui 
kooliellu on kaasatud kogukond – kõik õpilased, 
vilistlased, lapsevanemad, õpetajad ja muud 
sõbrad. 

Tugeva kogukonna alustalaks on aga inimestevahelised 
kontaktid ja hea kommunikatsioon. 2016. aasta alguses 
otsustas Tallinna Reaalkooli õpilasesindus REK anda 
oma panuse kogukonna tugevdamisse. Sellest soovist 
sündis koolilõpulaat – perepäev, kus lõbusad tegevused 
toovad kokku Reaali kogukonna.

Esimene koolilõpulaat peeti 4. juunil 2016 ning osutus 
kohe populaarseks. Tegevusi oli mitmeid: teadusteater, 
Kahoot’is viktoriinilahing, joonistamisring, ennustamis-
kabinet, sportmängud, loterii, vanaraamatulaat, kooli-
vormitäika ning oksjon. Avatud olid kohvikud, kust sai 
soetada nii klassikalist kohvi-kooki kui ka kosutavaid 
smuutisid, grill-liha ning lämmastikujäätist. Meeleolu 
hoidsid üleval andekad õpilased.

6.3 Haridusasutuste         
 head teod

Tallinna Kivimurru Lasteaia päkapikkude kohvik  
“Märka ja aita!” toetuseks

Tallinna Südalinna Kooli pere teeb heategusid 
südamega
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Peakorraldajad Katariina Päts, Melanie Rannula, Erik 
Suits ja Karl-Ander Kasuk asutasid laada tulude baasilt 
Tallinna Reaalkooli Koolilõpulaada Fondi, kus iga laada 
tuludest pool läheb uue tiibklaveri ostmiseks, 30% an-
takse igal aastal erinevasse valdkonda, et toetada õpilas-
te tunnivälist loomingulist enesearendust, ning viiendik 
jääb uue laada seemneks. 2016. aastal soetati koolile uusi 
muusikariistu, 2017. aasta laadaga toetatakse kunstitun-
dide mitmekesistamist.

Teine koolilõpulaat toimus 27. mail 2017 ning oli eriti 
populaarne just algklassiõpilaste ja nende perede seas. 
Toimusid eraldi nutikad töötoad algklasside õpilastele, 
suurte meelt lahutas mullijalgpall, kunsti- ja käsitööõpe-
taja juhendamisel sai meisterdada martsipanikujukesi 
ning valikus olid uued ja huvitavad toidud.

Kogukond on ettevõtmise soojalt vastu võtnud ning loo-
detavasti kujuneb koolilõpulaadast peagi üritus, milleta 
ei kujuta keegi kooliaasta lõppu ette.

Katariina Sofia Päts, Tallinna Reaalkooli 12. klassi õpilane 

6.3.4 Tallinna 21. Kool: üks-
teist peab hoidma!

Heategevuslikud kontserdid linnarahvale on Tal-
linna 21. Koolis heaks tavaks

2016/17. õppeaastal otsustati teha jõulukingitus liitlas-
vägede sõduritele. 6. detsembril 2016 esinesid koorid, 
ansamblid  ja rahvatantsijad NATO lennuväele Ämari 
lennubaasis. Detsembrikuus toimus ka heategevuslik 
jõululaat programmi „Märka ja aita!“ toetuseks, kus oma 
tooteid müüsid õpilased, õpetajad, vilistlased ja lapseva-
nemad. Osta sai nii maiustusi, riideesemeid kui ka jõu-
lukingitusi. 

Ka neljajalgsetele sõpradele mõeldakse. Õpilasesindu-
se hoolealune lumekakk Joosep Tallinna Loomaaias ei 
pea oma nokaesise pärast muretsema juba üheksa aastat. 
Lemmikloomapäeval avasid 5.a klassi õpilased 12.a klas-
si mentorite juhendamisel heategevusliku kohviku, mille 
sissetulek kanti kasside turvakodu remonditööde fondi.

Maarika Paun, Tallinna 21. Kooli huvijuht 

Tallinna Reaalkooli õpilasesinduse soovist anda oma 
panus kogukonna tugevamaks muutmisse sündinud 
koolilõpulaat – perepäev, kus lõbusad tegevused 
toovad kokku Reaali kogukonna

Heategevuslaada melu Tallinna 21. Kooli aatriumis
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6.3.5 Tallinna Pallipõnni 
Lasteaia taas-
kasutusprojekt 
„Rõõmustame koduta 
jäänud kasse ja  
koeri“

Tallinna Pallipõnni Lasteaed on projektiga „Rõõ-
mustame koduta jäänud kasse ja koeri“ aidanud 
kaasa jäätmete tekke vähendamisele ning aida-
nud loomi. 

Ülelasteaialine heategevuslik taaskasutusprojekt käivitus 
lasteaia Karlssonite rühma õpetaja Gladi Sivardi eestve-
damisel 2017. aasta alguses. 

Tosina rühma lapsed valmistavad koos lastevanemate ja 
õpetajatega varjupaiga loomadele vanadest riietest män-
guasju ning koguvad kodudes seisma jäänud, kuid varju-
paigale hädavajalikke esemeid. 

Paljassaare Loomade Varjupaigas elavatele kassidele 
ja koertele meisterdati vanadest T-särkidest mänguasju, 
kokku 179 eset. Peale selle koguti patju, tekke, sauna-
linasid, vaipu, voodipesu, loomade asemeid, koera- ja 
kassitoitu, mänguasju, koerte riideid, jalutusrihmasid, 
kasside kraapimispuid ja muid lemmikloomade hooldus-
vahendeid. Kõik mänguasjad ja muu taaskasutusse mi-
nev anti varjupaigale üle sõbrapäeval. 

Projekt esitati Keskkonnakäpp 2017 konkursile ning 
õpetaja Gladi Sivard pälvis projekti eestvedamise eest 
Keskkonnakäpa võiduauhinna „Kogukonna kaasaja 
2017“.

Riina Laev, Tallinna Lasteaed Pallipõnn õppealajuhataja

6.3.6 Tallinna 21. Kooli 4.a 
klass osales talgu-
päeval lauluväljakul

„Teeme ära“ talgupäeva meeskond ning noorte 
laulu- ja tantsupeo „Mina jään“ korraldustoim-
kond andsid 4. mail 2017 Tallinna lauluväljakul 
hoo sisse üleriigilisele talgupäeva nädalale.

Koos koolinoorte ning laulu- ja tantsurahvaga riisuti 
lauluväljaku nõlva, värviti noortepeo rongkäigu ja peo-
väljaku kaunistuselemente. 4.a klass töötas usinasti koos 
klassijuhataja Kadri Mägi ja muusikaõpetaja Lydia Ra-
hulaga. Pärast tööd söödi ühiselt talgusuppi ja jäätist. 
Õpilastele meeldis talgupäev väga ja keegi ei raatsinud 
tööpäeva lõpus koju minna.

Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht 

Tallinna 21. Kooli 4.a klass osales “Teeme ära!” talgu-
päeval lauluväljakul

Tallinna Pallipõnni Lasteaia lapsed valmistasid Pal-
jassaare Loomade Varjupaiga asukatele mänguasju 

Enne töö ja pärast jäätis
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6.3.7 Heategevus Ehte 
Humanitaar     
gümnaasiumis õpilase 
taastus ravi toetuseks

Ehte Humanitaargümnaasiumis peetakse oluli-
seks kasvatada lastes abivalmidust ja empaa-
tiavõimet, seetõttu toimub igal aastal enne ema-
depäeva heategevuslik laat ja kohvik. 

Sel aastal toetati oma kooli õpilast, kes vajab pidevat 
taastusravi. 

12. mail müüdi laadal õpilaste enda valmistatud  käsi-
tööesemeid, kasutatud mänguasju, kaarte, riideid. Hea-
tegevuslikust kohvikust sai õpilaste küpsetatud kooke, 
muffineid ja pirukaid. Õhtul toimus kontsert. Vanematel 
oli võimalus enne kontserti maitsta küpsetisi heatege-
vuslikus kohvikus ning teha oma panus. Sel aastal ko-
guti 1735 eurot ja 39 senti, mis on peaaegu kaks korda 
rohkem kui eelmise aasta „Märka ja aita!“ tegevustega 
kogutud summa. 

Kooli 128 õpilast osales ka 11. mail 2017 toimunud teate-
jooksul liikumisvõime kaotanud laste toetuseks. 

Ülle Murmann, Ehte Humanitaargümnaasiumi huvijuht; Marika 
Kransiver, Ehte Humanitaargümnaasiumi arendusjuht

6.3.8 Tallinna Mustamäe 
Humanitaar-                 
gümnaasium hea-   
tegevusüritusel 
„Meie panus“

2016/17. õppeaastal osales Tallinna Mustamäe 
Humanitaargümnaasium Tartust alguse saanud 
heategevusürituses „Meie panus“, mis toetab 
esimest tüüpi diabeeti põdevaid lapsi. 

Novembris ja detsembris heegeldasid õpilased käsitöö-
ringis võtmehoidjaid-öökulle. Kevadisel koolivaheajal 
heegeldasid õpetajad, osa neist koos oma lastega, samuti 
öökulle. Sellistes aktsioonides osaledes õpitakse ja õpe-
tatakse käsitöö kaudu kodanikuühiskonna toimimist, pa-
nustades esimest tüüpi diabeeti põdevate laste toetamisse 
ning luuakse pilt ettevõtlikust ning hoolivast koolist. 

Vilve Alumets, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi käsitöö ja 
kodunduse õpetaja

6.3.9 Tallinna Saksa 
Gümnaasium: ka väi-
ke tegu teeb maailma 
paremaks

Tallinna Saksa Gümnaasiumi 12.b klassi õpilased 
aitasid juba teist aastat kooliharidust saada ühel 
Keenia neiul. 

Toetuse abil osteti Abigael Tola Mombole koolikott, õp-
pevahendid, viis paari sokke ning koolivormgi. Õpilastel 
areneb empaatiavõime ja tunne, et neist tõepoolest mida-
gi sõltub, et nende võimuses on maailma paremaks muu-
ta. Samuti muutub arusaam raha väärtuse suhtelisusest: 
iga õpilane maksab aastas vaid poolteist eurot ning ühe 
keenialase elu võib tänu haridusele paremaks muutuda.

Keeniat külastavate MTÜ Mondo vabatahtlike kau-
du saavad õpilased ka regulaarset tagasisidet, millised 
on „nende lapse“ edusammud teadmiste omandamisel. 
Kõikvõimsa interneti abil on liigutav vaadata, kuidas 
üliõnnelik tütarlaps sinimustvalget lippu lehvitab ning 
rõõmutantsu tantsib, rääkimata tema ema rõõmust ja tä-
nupisaratest. 

Tore, et eestlaste abil omandab haridust 300 arengumaa-
de last. Aitäh ka MTÜle Mondo, kes pakub maailmaha-
ridust ja huvitavaid koolitusi ning ideid. Kuigi 12. klassi 
õpilased on kooli lõpetanud, on juba leitud ka uus klass, 
kes hoolitseb selle eest, et Abigaili koolitee ei katkeks.

Anu Kušvid, Tallinna Saksa Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Ehte Humanitaargümnaasium toetas sel õppeaastal 
laada tuludega oma kooli õpilast, kes vajab pidevat 
taastusravi



HEATEGVUS JA HEAD TEOD               203

6.3.10 Kuidas Arte õpilased 
oma parimate tun-
nustamist toetasid

Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilased kogusid ema-
depäeva heategevuslaadal kaubeldes parimate 
preemiareisi tarvis 320 eurot. 

Kool soovis 4.–6. klasside tublimad saata preemiareisile. 
Iga klass valis kaks õpilast ja ühe n-ö varumehe nende 
hulgast, kes kõigest alati aktiivselt osa võtavad, klassi-
kaaslastega hästi läbi saavad ja kellel õppimine ei ole ka 
probleemiks. Preemiareisi sihtkohaks oli Rakvere ja sel-
le ordulinnus kui koht ajalootunnis õpitu kinnistamiseks 
ning Politseimuuseum inimese- ja ühiskonnaõpetuse tee-
made jätkamiseks.

Selleks et ka lapsed ise saaksid reisi tarvis midagi teha, 
peeti maha heategevuslik laat. Enne Arte emadepäeva 
kontserti toimunud laadale toodi müüki õpilaste tarbe-
kunsti- ja keraamikatundides tehtud töid. Oli kauneid 
märkmikke, õhulisi siidisalle, kummalisi maske, savist 
tasse, dekoreeritud taldrikuid ja teisi artefakte.

Kodus valmistatud kooke, küpsiseid, vorsti- ja kiluleibu, ra-
barberivett ja kohvi müüsid kontserdile tulnud vanematele 
ja esinejatele viiendate klasside õpilased. Kohvik oli ülipo-
pulaarne, ostjate järjekord venis kaugele klassist välja. 

Heategevuslaata on peetud juba kahel aastal. 

Ade Soon, Tallinna Arte Gümnaasiumi raamatukoguhoidja 

6.3.11 Mürakaru lasteaed 
sai kingituseks kolm 
renoveeritud rühma-
ruumi

2016/17. õppeaastat alustasid Tallinna Mürakaru 
Lasteaia kolme rühma lapsed lasteaia Reimani 3 
asuva hoone remonditud ruumides. 

Remont sai teoks tänu Eesti Sisearhitektide Liidu liikme-
tele. Algatus tuli sisekujundaja Ivi-Els Schneiderilt ning 
projekti vedas liidu tegevjuht Liivi Haamer. Rühmatoad 
kujundas sisearhitekt Kristi Prinzmann. Partnerite töö-
gruppi kuulusid Lincona, Fagerhult, Bauhof ja AkzoNo-
bel, kes toetasid remonttöid lasteaia keskkonda sobivate 
vahenditega. Tööd teostas Makro Ehitus. 

Projekti kaugemaks eesmärgiks oli koostöös Tallinna 
Haridusametiga teavitada lasteaiajuhte ning vahendada 
sisearhitektide ja partnerite kontakte, kes on valmis õp-
peasutusi remondi asjus nõustama. ESLi tegevjuhi Liivi 
Haameri sõnul võib professionaalide kaasamine tähenda-
da hoopis säästlikumat ja nutikamat lahendust. 

Lasteaed on tänulik toreda kingituse eest, sest ruumid 
said sisekujunduslikult põneva lahenduse: uued põran-
dad, kaasaegsemad valgustid ning  huvitavad seinakujun-
dused. Eriti meeldivad lastele magnet- ja tahvelsein ning 
rõõmsad põrandaringid, mida saab kasutada tegevustes ja 

Eriti meeldib Mürakaru lasteaia lastele magnet-tah-
velsein, kuhu saab vahvaid pilte joonistada

Tallinna Mürakaru Lasteaia rühmaruum enne …

… ja pärast Eesti Sisearhitektuuri Liidu tegutsemist
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mängudes. Lasteaed kavatseb edaspidigi kasutada part-
nerite abi teiste rühmaruumide renoveerimisel.

Aile Aatonen, Tallinn Mürakaru Lasteaia direktor 

6.3.12 Tallinna Tondi 
Põhikool sai ratas-
toolikiige

22. mail 2017 täitus Eesti suurimas erivajaduste-
ga laste koolis, Tallinna Tondi Põhikoolis õppivate 
vaimu- ja liitpuudega õpilaste ammune unistus: 
kiiged, kus saaks kiikuda ka ratastoolis. 

Kiiged kinkis koolile Tamro Eesti, kes võttis laste vaba 
aja veetmise võimalused enda hooleks. Ettevõtte juhi 
Janno Kure sõnul on neile oluline edendada inimeste 
heaolu, tervist ja elukvaliteeti. „Kuna kiikumine on iga 
lapse meelistegevusi, mis nii rahustab kui ka pakub palju 
positiivseid emotsioone, otsustasime luua ka Tondi kooli 
lastele selle võimaluse,“ sõnas Kurg.

Tähtsal päeval külastas kooli ka sotsiaalkaitseminister 
Kaia Iva, kes tutvus kooli olukorraga ning arutles juht-

konnaga valdkonna murekohtade üle.

Tallinna Tondi Põhikoolis õpib 218 erivajadustega last, 
kellel on vaimupuue alates kergest kuni sügavani. Paljud 
õpilased on liitpuudega. Riigi suurim erivajadusega laste-
le mõeldud kool saab 2018. jaanuaris 95aastaseks. Kooli 
missioon on julgustada, toetada ja suunata erivajadustega 
noort olema võimalikult iseseisev ühiskonnaliige.  

Allikas: Pealinn

6.3.13 Tallinna Sikupilli 
Lasteaias leidis 
kodu Kiisukloun 

Tallinna Sikupilli Lasteaia lapsed kohtusid tun-
nustatud nukukunstniku Resa Tiitsmaaga, kelle 
valmistatud nukke on nähtud pea kõikides Eesti 
linnades. Kohtumist jäi meenutama Kiisukloun, 
kes nüüd igal hommikul lapsi tervitab.

Resa Tiitsmaa töid on paljudes erakogudes nii Eestis kui 
kaugel piiri taga, kuulsaimaks nukuomanikuks on Bill 
Clinton. 

Tamro Eesti kinikis Tallinna Tondi Põhikoolile ratastoolikiige
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Igal nukul on oma lugu. Ilusast ja köitvast loost sai al-
guse ka Sikupilli lasteaia nukk. Lapsed kuulasid huviga 
Kiisuklouni sünnilugu, mis sai alguse ühest unenäost. 
Kiisukloun ilmutas ennast kunstnikule ja nii see klounike 
vaikselt elama hakkas ning jõudis lõpuks lasteaeda.

Pea meetrisel Kiisuklounil on taskutes kõik rühmade ni-
medest tulenevad toredad tegelased. Neid saab taskutest 
välja võtta ja mängida. Peale selle on Kiisuklounil kaasas 
kaks vesti – nii sügiseks kui ka talveks. Need vestid ma-
huvad selga ka lastele. 

Kiisukloun on põneva välimusega, leidliku teostusega ja 
väikese kiiksuga „tegelinski“. Kiisukloun istub koridoris 
toolil ja igal hommikul kallistavad ja tervitavad lapsed 
teda suure innuga. Lisaks käib ta mööda rühmi õppimas 
ja mängimas, aga eelkõige laste rõõme ning muresid kuu-
lamas.

Lapsi ootavad ees toredad seiklused koos Kiisuklouniga 
ja kõik toredad lood saavad millalgi ka raamatuks.

Tallinna Sikupilli Lasteaed

6.3.14 Tubli esinemine hea-
tegevuslikul pipar-
koogivõistlusel

Lasnamäe üldhariduskoolide õpilased osalesid 
Tallinna Teeninduskoolis heategevuslikul pipar-
kookide ja nende pakendite kaunistamise võist-
lustel. 

Lasnamäe Põhikooli õpilased Anastasija Koršunova, Li-
lija Fomitšjova, Regina Ritšnjak, Katharina Fomitšova 
saavutasid esimese koha. 

Natalja Ivanova, Lasnamäe Põhikooli õpetaja

6.3.15 Tallinna Tuule 
Lasteaia lapsed 
abistasid sõbra-
päeval Toidupanka 

Tallinna Tuule Lasteaia vanemate rühmade lap-
sed käisid sõbrapäeval Toidupangas, et viia 
maiustusi ja puuvilju lastele, kellel iga päev ei ole 
neid võimalik süüa. 

Iga laps võttis sellel päeval kodust vanemate loal kaa-
sa midagi, mis võiks neid lapsi rõõmustada. Toidupanga 
töötajad näitasid, milliseid toiduaineid neile tuuakse ja 
kuidas neid jaotatakse. 

Lapsed said ise enda kaasatoodud maiustused kastidesse 
laiali jagada ja nii pakkuda sõbrapäeval oma toetust nei-
le, kes seda väga vajavad. 

Allikas: Tallinna Tuule Lasteaed

Tallinna Sikupilli Lasteaias leidis kodu nukukunstnik 
Resa Tiitsmaa valmistatud Kiisukloun, kes nüüd igal 
hommikul lapsi tervitab

Tallinna Tuule Lasteaia vanemate rühmade lapsed 
käisid sõbrapäeval  Toidupangal abiks
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KONKURSID, 
VÕISTLUSED, 
SAAVUTUSED 
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7.1 Konkursid ja võistlused  
 õpilastele Tallinnas

7.1.1 Olümpiaadid
2016/17. õppeaastal toimusid olümpiaadid 27 
õppeaines. Koolivoorudes panid oma teadmised 
proovile 8500 õpilast, piirkonnavoorudel 2289 
õpilast. 

Üleriigilistele lõppvoorudele kutsuti  429 Tallinna õpilast.

Üleriigilistel olümpiaadidel saavutasid Tallinna õpilased 
107 auhinnalist kohta, neist 24 esikohta. Enam kui ühe 
auhinnalise kohta saavutas 17 õpilast. Üks õpilane saavu-
tas koguni seitse auhinnalist kohta, kaks õpilast saavutas 
neli ja neli õpilast kolm auhinnalist kohta.

Üleriigiliste olümpiaadide edukamad läbivad treening-
laagrid ja lisavõistlused, mille alusel komplekteeritakse 
riigi koondised rahvusvahelistele olümpiaadidele. 

Ülelinnaliste ja -riigiliste olümpiaadide parimad tulemu-
sed on toodud lisas 3 ja parimate olümpiaadil osalenud 
õpilaste juhendajad lisas 4.

Tallinna õpilased võitsid rahvus-
vahelistel olümpiaadidel 21 me-
dalit
25. augustil toimus Tallinna Raekojas tänuvastuvõtt 
rahvusvahelistel olümpiaadidel osalenud õpilastele, 
kes võitsid kokku 21 medalit. 

Linna tunnustuse ja tänu andsid üle Tallinna abilinnapea 
Mihhail Kõlvart ja Tallinna Haridusameti juhataja And-
res Pajula.

„Kahtlemata võib linn olla uhke oma õpilaste nii kõrge-
te saavutuste üle. Need pole tulnud vaid kaasasündinud 
andekuse varal, vaid visaduse ja tubli tööga, mis on ees-
kujuks meile kõigile,“ rääkis Mihhail Kõlvart. „Täname 
ka õpilaste vanemaid, juhendajaid ja koolide direktoreid, 
kelle panuseta oleks noortel raske nii kõrgeid tulemusi 
saavutada.“

Eesti koondisesse kuulus tänavu 16 Tallinna õpilast, kes 
võistlesid 12 olümpiaadil. Koju toodi kokku 20 medalit, 
neist 5 kuld-, 6 hõbe- ja 9 pronksmedalit. 

Kõige rohkem said medaleid Tallinna Reaalkooli õpila-
sed Taavet Kalda – 3 kulda ja 1 hõbe, Kaarel Kivisalu 
– 1 kuld, 1 hõbe ja 2 pronksi, ning Carel Kuusk – 2 
hõbedat ja 1 pronks.

Taavet Kalda sai kuldmedalid rahvusvaheliselt astronoo-
mia ja astrofüüsika olümpiaadilt ning nii  rahvusvaheliselt 

kui ka Euroopa füüsikaolümpiaadilt, lisaks hõbemedali  
rahvusvaheliselt informaatikaolümpiaadilt. Kaarel Ki-
visalu tuli kullale Euroopa Liidu loodusteaduste võist-
kondlikul olümpiaadil, hõbedale rahvusvahelisel loo-
dusteaduste olümpiaadil ning pronksile rahvusvahelisel 
ja Euroopa füüsikaolümpiaadil. Carel Kuusk pälvis hõ-
bemedali rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil ja geograa-
fiaolümpiaadil ning pronksmedali bioloogiaolümpiaadil. 

Rahvusvahelistel olümpiaadidel osalesid kaheksa Tallin-
na kooli õpilased (Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise 
Kolledž, Tallinna Tehnikagümnaasium, Gustav Adolfi 
Gümnaasium, Tallinna 21. Kool, Vanalinna Hariduskol-
leegium, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Tallinna Prantsu-
se Lütseum). Taavet Kalda, Carel Kuusk ja Kaarel Hänni 
osalesid lausa neljal rahvusvahelisel olümpiaadil.

Muusikalist külakosti pakkusid vastuvõtul Vanalinna Ha-
riduskollegiumi õpilased.

Rahvusvahelistel olümpiaadidel osalenud õpilaste ja 
nende juhendajate nimed leiab lisast 5.

Rahuvsvahelisel olümpiaadil 
Moskvas saatis Tallinna õpilasi 
samuti edu 
2.–11. septembrini 2016 toimus Moskvas rahvusvaheli-
ne õpilaste aineolümpiaad „The 1st Olympiad of Metro-
polises“, kus Tallinna Reaalkooli gümnasistid võitsid 
mitu erivärvilist medalit.

Rahvusvaheline olümpiaad peeti füüsikas, matemaati-
kas, informaatikas ja keemias. 

Füüsika rahvusvahelise olümpiaadi individuaalar-
vestuse absoluutse võitja Taavet Kalda (vasakult 
teine) suur hetk
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Taavet Kalda võitis füüsikas kuldmedali, Kaarel Hänni 
matemaatikas hõbemedali, Carel Kuusk keemias hõbe-
medali ning Tähvend Uustalu ja Rao Zvarovski infor-
maatikas pronksmedalid. 

Kokkuvõtvate tulemuste põhjal jagas Tallinna õpilaste 
delegatsioon kolmandat kohta Astana, Leipzigi, Riia, Al-
matõ, Pekingi ja Biškeki õpilaste esindustega.

Tallinna delegatsiooni kuulusid Tallinna Reaalkooli 
õpilased Tähvend Uustalu (informaatika), Taavet Kalda 
(füüsika), Carel Kuusk (keemia), Kaarel Hänni (mate-
maatika) ja Rao Zvarovski (informaatika) ning Tallinna 
Mustamäe Reaalgümnaasiumi õpilased Artjom Pahho-
mov (keemia), Juri Geiman (füüsika) ja Pavel Grubeljas 
(matemaatika) ning matemaatikaõpetaja Salima Ader.

Moskva linna korraldatud olümpiaadil osalesid õpi-
lasdelegatsioonid 22 riigist ja linnast: Berliin, Milano, 
Moskva, Peking, Helsingi, Abu Dhabi, Peterburi, Minsk, 
Tel Aviv, Riia, Jerevan, Budapest, Belgrad, Jakarta, Biš-
kek, Leipzig, New Delhi, Sofia, Almatõ, Tallinn, Astana 
ja Düsseldorf. Igast linnast osalesid kaheksaliikmelised 
õpilaste esindused ja õpetajad-juhendajad.

Peale olümpiaadi pakuti õpilastele mitmekesist kultuuri-
programmi Moskva vaatamisväärsustega tutvumiseks. 

Allikas: Egle Vospert, THA hariduskorralduse osakonna vanem-
spetsialist 

7.1.2 Koolisport
Tallinna koolinoorte XXXV spordimängudel osales 
kokku 14 600 õppursportlast, kellest 1140 auta-
sustati koolinoorte meistrimedalitega.

XXXV spordimängude võistlustel osales 43 kooli güm-
naasiumi- ja 60 kooli põhikooliastet (sh erakoolid) kokku 
14 600 õpilasega. Võisteldi 16 alal, erinevaid võistlusi ja 
turniire oli 36. Igal alal selgitati välja koolinoorte meist-
rid kahes vanuserühmas. 

Kõikide alade kolme esimest õppursportlast autasustati 
spetsiaalselt valmistatud Tallinna koolinoorte meistri-
võistluste medali, diplomi ja Tallinna koolinoorte 2017. 
aasta meistri särgiga. Iga ala kuni kuus paremat on too-
dud lisas 8.

Koolinoorte meistrivõistluste 2016/17. õppeaasta pare-
maid koole autasustati karikaga. 

Põhikoolide arvestuses pääsesid esikolmikusse: Tallinna 

Rahvusvahelistel olümpiaadidel osalejad pidulikul 
vastuvõtul Tallinna Raekojas (pildil koos Tallinna 
Haridusameti juhataja Andres Pajulaga (esimeses 
reas keskel))
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Saksa Gümnaasium (1. koht), Tallinna Reaalkool (2. 
koht) ning Tallinna Nõmme Põhikool ja Tallinna 21. 
Kool (jagavad 3. kohta). 

Gümnaasiumiastme arvestuses said tipptulemuse Gus-
tav Adolfi Gümnaasium (1. koht), Tallinna Reaalkool 
(2. koht) ja Tallinna Saksa Gümnaasium (3. koht). 

Koolinoorte spordimängude alguseks võib lugeda 1. ap-
rilli 1922, mil moodustati Tallinna Keskkoolide Spordi-
ringide Ühing (TKSÜ), kuhu kuulusid Tallinna koolide 
kõik spordiringid, kokku 870 liikmega. Sellest on möö-
dunud 95 aastat. Tallinna koolinoorte I spordimängud 
toimusid 1981/82. õppeaastal, siis võisteldi 19 spordi-
alal. Võistluste eesmärk on püsinud alati sama: spordi 
propageerimine, noorte tervislike eluviiside ja eluhoiaku 
kujundamine. 

Andres Vakra, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist

Võistlus oli pingeline, võit oli magus

Tallinna koolinoorte meistrivõistluste 35. hooaja 
esimese võistluse avastardi andis kultuuriminister 
Indrek Saar

Koolinoorte meistrivõistluste 2016/17. õppeaasta 
paremaid koole autasustati karikaga, auhinda võtab 
vastu põhikoolidest parimaks tulnud Tallinna Saksa 
Gümnaasiumi direktor Kaarel Rundu 
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Koolinoorte meistrivõistluste 
35. hooaja avas kultuuriminister 
Indrek Saar 
14. septembril 2016 algas Tallinna koolinoorte meistri-
võistluste 35. hooaeg teatejooksuga, mille avastardi 
andis kultuuriminister Indrek Saar.

Minister tervitas ja innustas teatejooksu meistrivõistlus-
tel osalejaid üleeuroopalise liikumisnädala MOVE Week 
raames ning andis ka stardipaugu põhikooli tütarlaste 10 
x 60 meetri pendelteatejooksule.

Põneval võistluspäeval osales üle 2500 õppursportlase. 
Koolinoorte meistrid selgusid pendelteatejooksudes, 
4 x 400 m jooksus neidudele ja 4 x 800 m jooksus noor-
meestele.

Gümnaasiumide arvestuses moodustasid esikuuiku 
Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Tallin-
na Saksa Gümnaasium, Arte Gümnaasium, Vanalinna 
Hariduskolleegium ja Tallinna 21. Kool.

Põhikoolidest olid parimad Tallinna Reaalkool, Vana-
linna Hariduskolleegium, Tallinna Saksa Gümnaasium, 
Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Lilleküla Gümnaa-
sium ja Kadrioru Saksa Gümnaasium.

Andres Vakra, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist

Huvikeskus Kullo paneb sportima 
ka algklasside lapsed
Tallinna Huvikeskus Kullo korraldas juba 
kümnendat hooaega 3. klasside koolikohu
stuslikke ujumiskursuseid ja  3.–5. klasside 
spordimänge kõigis Tallinna linnaosades.
Tallinna algklasside spordimängudes võeti mõõtu seits-
mel alal: murdmaa-krossijooksus, kombineeritud teate-
võistlustes, rahvastepallis, suusatamises, ujumises, jalg-
pallis ja kergejõustikus. Parimaid autasustati medalite 

ja diplomitega ning alade võitjad said endale ka kuldse 
karika.

Spordimängude kõrval koordineeris  Kullo ka kombinee-
ritud teatevõistluste „Tähelepanu, start!“ Tallinna finaal-
võistlust ning jalgpalli osavusfestivali „Värav!“ Tallinna 
osavõistlust.

Kooli kohustuslikus ujumises ehk riikliku õppekava 
alusel peetavatel ujumise algkursustel osales 2016/17. 
õppeaastal umbes 4400 kolmandate klasside õpilast. Al-
gõpetust anti kümnes Tallinna ujulas, juhendasid 15 Kul-
lo ujumisõpetajat, kellel igaühel on erialane kõrgharidus.

Ronne Sära, Tallinna Huvikeskuse Kullo direktori asetäitja sporditöö 
alal 

Tallinna koolid osalesid katsepro-
jektis „Sport kooli“
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet koostöös Tallinna Ha-
ridusametiga käivitas 2016. aasta sügisel pealinna 
koolides prooviprojekti „Sport kooli“. 

Projekti eesmärgiks on süvendada kooliõpilaste liikumis-
harjumust ja tutvustada eri spordialasid. Linna käivitatud 
programm on suunatud eeskätt 7–8aastastele õpilastele, 
kes peale kooli kehalise kasvatuse tunni osalevad prog-
rammi raames pakutavas liikumisharrastuse tunnis. 

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul oli projekti esime-
ne etapp (sügisel-talvel 2016) edukas. „Teame, et paljud 
praegused sporditipud on oma lapsepõlves tegelenud mit-
me alaga. Seepärast on oluline, et lapsed saaksid proovi-
da erinevaid alasid ja leida seeläbi omale meelepärane 
spordiala. Just seda linna ellukutsutud projekt lastele ka 
võimaldab,“ ütles Kõlvart.

Programmi teine etapp kestis õppeaasta lõpuni ehk 2017. 
aasta juuni alguseni, teises etapis osales seitse kooli. 

Teisel perioodil tutvustatud spordialad olid akrobaati-
ka, võrkpall, jalgpall, karate, võimlemine, kick-boxing, 
korvpall, tennis, võistlustants, judo, kergejõustik, capoei-
ra. Jaanuaris täienenes pakutud spordialade nimekiri ja 
õpilased said kogenud treenerite juhendamisel õppida ka 
suusatamist.

Programmiga esimeses etapis liitunud Pirita Majandus-
gümnaasiumis tõdeti direktor Toomas Pikhofi sõnul, et 
projektil on mitu olulist mõõdet. Kesksel kohal on laste 
seas liikumisharrastuse propageerimine ja huvi tekita-
mine eri spordialade vastu. „Koostöö spordiklubide ja 
treeneritega, kes suudavad tutvustada oma spordiala ning 
selle põhitõdesid ja pakkuda õpilastele erinevaid liiku-
mistegevusi, on olnud väga tulemuslik,“ nentis  Pikhof. 
„Osalejaid on alati maksimaalselt ja lapsed koos vanema-
tega on ülimalt rahul. Õpilased on saanud poole aastaga 
põneva ja kasuliku kogemuse ning edasine huvi tundub 
veelgi kasvavat.“

Toomas Pikhofi sõnul on projektiga soovinud liituda ka 
2. ja 3. klasside õpilased. „Pirita Majandusgümnaasium 

Tallinna Huvikeskuse Kullo korraldatud 3.–5. klasside 
spordimängud kesklinna koolidele
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Tallinna noored kultuuri-
tegijad 2017

Tallinna tegusad õpilased 2017

Tallinna tegusad spordi-
tegelased 2017 koos 
Tallinna Haridusameti-
juhataja Andres Pajula 
(vasakul)ja abilinna-
pea Mihhail Kõlvartiga         
(paremal)
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on väga tänulik, et saame olla pilootkooliks suurepärase-
le sporti edendavale projektile,“ sõnas Pikhof.

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 1.b klass õpilased 
osalesid kohustuslike kehalise kasvatuse tundide kõrval 
ka vehklemis-, chanbara-, jalgpalli- ja taekwondo-tren-
nides. Õnnelike ja ootusärevusest säravate nägudega kii-
rustasid lapsed trenni. Samas kohtas ka kurbusepisaraid, 
kuna kaotamist tuleb veel õppida. 

Allikas: Irina Žuravljova, Tallinna Läänemere Gümnaasium;  Tallinna 
spordiportaal „Tallinnas jätkub projekt kooliõpilaste liikumisharju-
muste tõstmiseks“

7.1.3 Konkursid Tallinna 
tegusatele õpilastele

16. mail 2017 toimus Tallinna raekojas pidulik vas-
tuvõtt, kus õpilastele anti üle tunnustused „Tal-
linna tegus õpilane 2017“, „Tallinna tegus spordi-
tegelane“ ja „Tallinna noor kultuuritegija“. 

Aktiivseid õpilasi autasustati pealinnas juba üheksandat 
aastat. Auhinnad andsid üle abilinnapea Mihhail Kõlvart 
ja haridusameti juhataja Andres Pajula.

Mihhail Kõlvart peab noorte õppetööväliste saavutuste 
ja tegevuste märkamist väga oluliseks. „Eriti väärib see 
tähelepanu nüüd, mil üha rohkem on hakatud rääkima 
muutunud õpikäsitusest, mille eesmärgiks on muuta õp-
pimine elulähedasemaks,“ rääkis Kõlvart. „Valdkonnad, 
millega noored tegelevad, on kahtlemata arendavad ja 
õpetlikud, kuid mis peaasi – õpilased saavad õppida nen-
de tegevuste kaudu, mis neid tõeliselt huvitavad. Niisu-
gune õppimine on mõtestatud õppimine.“ 

Konkursile „Tallinna tegus õpilane“ on traditsioonili-
selt oodatud olnud õppurid, kes oma tegutsemisega in-
nustavad eakaaslasi, viivad ellu omaalgatuslikke ideid, 
korraldavad õpilasüritusi ja heategevuskampaaniaid jne. 
Konkurss „Tallinna noor kultuuritegija“ on mõeldud Tal-
linna üldhariduskoolide aktiivsetele, loomingulistele ja 
kultuurihuvilistele õpilastele ning „Tallinna tegus spor-
ditegelane“ spordivaldkonna eestvedajatele ning tervis-
like eluviiside propageerijaile. Tänavused laureaadid on 
järgmised.

Tunnustuse „Tallinna noor kultuuritegija 2017“ päl-
visid Getter Marmor (Tallinna 32. Keskkool, 12.klass), 
Uku Maitsalu (Lasnamäe Muusikakool, 12. klass), Sigrid 
Polding (Kadrioru Saksa Gümnaasium, 9. klass) ja Ro-
bert Nõmmann (Gustav Adolfi Gümnaasium, 12. klass).

Tunnustuse „Tallinna tegus õpilane 2017“ said Eerik 
Sven Puudist (Tallinna Ühisgümnaasium, 11. klass), 
Säde Lahtmets (Tallinna Järveotsa Gümnaasium, 12. 
klass), Aneth Tinnus (Jakob Westholmi Gümnaasium, 
12. klass), Katariina Sofia Päts (Tallinna Reaalkool, 12. 
klass), Marcus Ehasoo (Tallinna Inglise Kolledž, 11. 

klass) ja Raimond Lume (Tallinna 21. Kool, 12. klass). 
Eripreemiad selles kategoorias anti Antonyo Villakovile 
(Tallinna Tehnikagümnaasium, 7. klass), Alex Hrustovile 
(Tallinna Südalinna Kool, 8. klass) ja Karl Vilhelm Val-
terile (Gustav Adolfi Gümnaasium, 9. klass).

Tunnustust „Tallinna tegus sporditegelane 2017“ vää-
risid sel aastal Johannes Erm (Tallinna Reaalkool, 12. 
klass), Karl Andre Vallner   (Kadrioru Saksa Gümnaa-
sium, 12. klass) ja Robin Nool (Gustav Adolfi Gümnaa-
sium, 11. klass). Eripreemia sai Merilin Anijärv (Tallinna 
Tehnikagümnaasium, 12. klass).

Allikas: Merike Kivimäe, THA hariduskorralduse osakonna peaspet-
sialist

7.1.4 Ülelinnalised 
aine võistlused 
2016/2017. õppe-
aastal

Ülelinnalisi ainevõistlusi koordineerib Tallinna 
Õpetajate Maja koostöös Tallinna Haridusametiga 
aastast 2004.

Ainevõistluste eesmärk on motiveerida ärksaid õpilasi 
end ainevaldkonnas täiendama. Enda teadmiste proovile-
panek võistluse vormis annab lastele ja noortele võima-
luse hinnata oma võimeid ning oskusi, aga ka seada uusi 
eesmärke. Võistkondlikud alad aitavad arendada õpilaste 
meeskonnatunnetust ja eduelamuse kaudu saavutusva-
jadust. Eesmärgi saavutamise mõõdupuuks on õpilaste 
teadmiste järkjärguline süvenemine ja võistlustel osaleda 
soovivate koolide arvu kasv iga aastaga. 

Keskmiselt toimub õppeaasta jooksul 11 võistlust, 
2016/17. õppeaastal oli võistlusi 10.

Ainevõistluste parimate nimed leiab lisast 6. 

Allikas: Tallinna Õpetajate Maja 

Algõpetuse aineühenduse aine-
võistlused 
Õpetajate Maja juures tegutsev algõpetuse 
aineühendus korraldas 2016/17. õppeaastal 
kolm võistlust.

Üheskoos Eesti Lastekirjanduse Keskusega korralda-
ti juba kaheksas ettelugemispäev Tallinna koolide 4. 
klasside õpilastele, mis oli pühendatud merekultuuriaas-
tale. Sel korral otsiti raamatukaante vahelt merega seotud 
seiklusi. Kahekümne kolmanda ettelugemise päeva tee-
ma oli „Meri lasteraamatutes“. 

Koostöös Tallinna Keskraamatukoguga korraldas alg- 
õpetuse aineühendus Tallinna koolide 3.–4. klassi õpilas-
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tele 2017. aasta kirjandusmängu eelvooru. Võistlusel 
osalesid kolmeliikmelised võistkonnad. Viktoriini võit-
nud Tallinna võistkond pääses edasi üle-eestilise kirjan-
dusmängu finaali.

25. aprillil 2017 toimus juba viiendat korda  Jakob 
Westholmi Gümnaasiumi algklasside majas 
 matemaatika-nuputamisvõistlus ROSIN (Rõõmus 
Osav Sõbralik Innukas Nuputaja) Tallinna koolide 2. 
klasside õpilastele, 26. aprillil 2017 neljandat korda ma-
temaatika-nuputamisvõistlus ROSIN Tallinna koolide 
3.–4. klasside õpilastele. Võistluse eesmärk on innusta-
da lapsi tegelema matemaatikaga, anda võimalus näidata 
oma teadmisi ja oskusi nuputamise, arvutamise, loogika 
vallas, saada kogemus osalemiseks matemaatikavõistlus-
tel, teha koostööd meeskonnas. 

2. klasside ROSINal osales 24 Tallinna kooli kolmeliik-
melist võistkonda, 3.–4. klasside ROSINal 26 Tallinna 
kooli neljaliikmelist võistkonda. Õpetajatega mängis 
lauamänge MTÜ Mänguveski looja Meelis Looveer.

Matemaatika-nuputamisvõistluse ROSIN korraldasid 
Tallinna Õpetajate Maja algõpetuse aineühendus ja Ja-
kob Westholmi Gümnaasiumi algõpetuse ning reaalai-
nete õppetool. Korraldusmeeskonda kuulusid ka õpeta-
jad Kadrioru Saksa Gümnaasiumist, Tallinna Kesklinna 
Põhikoolist ja Gustav Adolfi Gümnaasiumist. Võistlust 
toetasid Tallinna Õpetajate Maja, Jakob Westholmi Siht-
asutus, AS Kalev, Bang&Bonsomer, AS A. Le Coq. Muu-
sikalise vahepalaga esinesid 25. aprillil Jakob Westholmi 
Muusikakooli õpilased, 26. aprillil Gustav Adolfi Güm-
naasiumi õpilased õpetaja Ly Tammeriki juhendamisel.

Kaia Rikson, algõpetuse aineühenduse juhataja

7.1.5 Ülelinnaline Tallinna-
teemaline etteütlus

Tallinna päeval 15. mail 2017 said eesti keele huvi-
lised taas ühiselt etteütlust kirjutada. 

Ainest nüüd juba traditsioonilisele üritusele andis aprillis 
alanud „Eesti Vabariik 100“ tähistamine ning kirjandus-
rühmituse Siuru 100. aastapäev.  

Ülelinnalist etteütlust kirjutati Tallinna päeval juba viien-
dat korda, proovile panid end nii õpilased kui ka täiskas-
vanud keelehuvilised, kokku 163 kirjutajat.

Siurulase Hendrik Visnapuu loodud teksti dikteeris kir-
janik Jan Kaus. Kakskümmend paremat kirjutajat said 
tunnustuseks tema autogrammiga raamatu.

Õpilaste hulgas olid seekord paremad kirjutajad: 
Miikael Aasamets-Aimla (Tallinna Inglise Kolledž), 
Rauno Arike (Tallinna 21. Kool), Rasmus Rammo (Tal-
linna 21. Kool), Liise Marie Reinik (Tallinna Nõmme 
Gümnaasium), Mari Perens (Vanalinna Hariduskollee-
gium), Katariina Reinoja (Tallinna 21. Kool), Emilie 
Strus (Tallinna 21. Kool), Tiina Kern (Tallinna Nõmme 
Gümnaasium), Rebecca Marie Kiibus (Tallinna Nõmme 
Gümnaasium), Robin Koljak (Tallinna Inglise Kolledž), 
Maret Luud (Kadrioru Saksa Gümnaasium), Stella Lise 
Maanurm (Tallinna Rahumäe Põhikool), Lija Mežins-

Matemaatika-nuputamisvõistlus ROSIN (Rõõmus Osav 
Sõbralik Innukas Nuputaja) on täies hoos

Matemaatika-nuputamisvõistlus ROSIN 2. klasside võitjad

Matemaatika-nuputamisvõistlus ROSIN                          
3.-4. klasside võitjad
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kaja (Tallinna Arte Gümnaasium), Linda Morel (Vana-
linna Hariduskolleegium), Lotte Triin Ugandi (Vanalinna 
Hariduskolleegium) ja Gerli Vahtriku (Tallinna Nõmme 
Gümnaasium).

Täiskasvanutest tegid parima soorituse Lauri Liikane, 
Vadim Rõuk ja Kristiina Väärmann.

Pärast etteütluse kirjutamist sai vestelda Jan Kausiga ning 
elada kaasa üllatusetteastele, Siuru-teemalisele etenduse-
le Tallinna 32. Keskkooli, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja 
Tallinna Polütehnikumi õpilaste esituses. 

Etteütluse korraldas Tallinna Linnavalitsus koostöös Tal-
linna Haridusameti, eesti keele õpetajate ainesektsiooni 
ja Tallinna Kirjanduskeskusega. Etteütlust kirjutati Tal-
linna Ülikooli Tallinna saalis.

Etteütluse tekst oli järgmine, pange proovile ka ennast.

„Siuru“ kevad oli tõesti kaunis, uljas ja romantiline, nagu 
kogu revolutsiooniajastu. Omavahelised vaimustused 
kordaläinud värssidest ja proosast vaheldusid lõbusate 
olengutega kirjanike kambris ja kohvik-restoran „Linde-
nis“ Narva maanteel ning olenguile järgnevate varahom-
mikuste jalutuskäikudega Kadriorgu „Russalka“ juurde. 
Kes mäletab veel neid kõnelusi, teravmeelseid paradokse 
ja üksteise sõbralikke tögamisi!

Aimub nagu läbi une, kuidas Tuglas eksis Nõmmel kol-
me puu vahel ja et me sellel hommikul kella 11 paiku 
sõitsime lauluga üle Raekoja platsi, istudes üksteisel 
süles. Vististi küll „Lindenisse“ kohvi jooma. Seisis ju 
„Lindenis“ siurulaste ja nende sõprade jaoks alati vaba 
laud kaheteistkümne inimese jaoks „Siuru“ lipuga keset 
lauda. 

See aeg oli meile antud õnnelik olla, joobuda vabadusest, 
armastusest ja looduse- ning kunstiilust. 

„Siuru“ elurõõm oli puhas ja seda polnud vaja varjata. 

Allikas: Viivi Lokk, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist 

7.1.6 MÕK-kuu konkurss 
„Multikas õppivast 
koolist“ 

Teatavasti tähendab MÕK muutunud õpikäsitust 
ehk õppimist ja õpetamist teistmoodi kui vaid 
koolipingis ja tahvli ees. See, kuidas lapsed uut-
moodi õppimist näevad, selgus Tallinna MÕKi kuu 
filmikonkursil „Multikas õppivast koolist“. 

Võitjaiks tunnistati Facebook’is kõige rohkem meeld-
imisi saanud filmid. Auhinnad anti välja lasteaialaste 
ning 1., 2. ja 3. kooliastme ning gümnaasiumi kategoori-
ates, eriauhinna panid välja õpetajad.

Peaauhinna võitis Kadrioru Saksa Gümnaasium 
(„Õpime lahedalt!“, autorid: Lotte Lukk, Mira Margitta 
Trink, Kaspar Anre Volt, 2.c klass; auhind: nutikas kingitus). 

Teised auhinnad said: 

 ► Tallinna Asunduse Lasteaed (lasteaiad, „Orelitund 
põngerjatega“, autorid: 6–7aastased lapsed Põnger-
jate rühmast, õpetajad: Merit Klettenberg, Kaili 
Raud, Valeria Vinogradova; montaaž: Lembit Raud; 
auhind: reis Lottemaale); 

 ► Tallinna Läänemere Gümnaasium (1. kooliaste, 
„Läänemere lainekesed“, autorid: Aleksandra Ko-
sareva, Nadežda Lopatnikova, Afina Tõruke, Philipp 
Enger-Tšižikov, Philip Eidel, Elina Grabovski, 1., 2. 
ja 7. klass; auhind: reis Pärnu liikluslinnakusse); 

 ► Lasnamäe Põhikool (2. kooliaste, „Plikatirtsu une-
nägu“, autorid: Georg Teras, Rita Pokusai, Aljona 
Sajevits, Maksim Braun, Kirill Priimak, 4.b klass; 
auhind: päev Nõmme seikluspargis); 

 ► Kalamaja Põhikool (3. kooliaste, „Miks ja kuidas on 
hea õppida?“, autorid: Juhan Jakob Kalberg, Valter 
Iliste, Marco Neeme, Siim Õunmaa, Eric Soo, 7.b 
klass; auhind: päev Kiviõli Seikluskeskuses); 

Tallinna-teemalisel etteütlusel pani saalitäis kirju-
tajaid end proovile kirjanik Jan Kausi (dikteeritud) 
tekstidega

Tallinna-teemalise etteütluse paremad kirjutajad 
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 ► Tallinna 21. Kool (gümnaasiumid, „Kuidas meie 
õpime?“, autorid: Helena Jürma ja Kristina Jürma, 
10.b klass; auhind: päev surfiparadiisis Hiiumaal).

Õpetajate eriauhinna pälvis Tallinna Meelespea Lasteaed 
(„Sipsikud ja BEE BOT mesilased“, Sipsikute rühm).  

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ja haridusameti 
juhataja Andres Pajula andsid auhinnad võitjatele üle 6. 
juunil Lillepaviljonis 2016/17. õa lõpu puhul korraldatud 
pidulikul vastuvõtul. 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi film „Õpime lahedalt!“:

https://www.youtube.com/ 
watch?v=lEm8FpsoWgM&list= 
PLcQ8agGfOqzgF7WiyRWPMS 

7zHlGPE04TG&index=64&t=5s

Allikas: Viivi Lokk, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist 

7.1.7 „Tallinna Nobe-
näpp 2017“ 
Tallinna Kuristiku 
Gümnaasiumis

20. aprillil 2017 kogunesid Tallinna koolide mees-
konnad Tallinna Kuristiku Gümnaasiumisse, kus 
nutikuu raames toimus ülelinnaline kiirkirjutami-
se võistlus „Tallinna Nobenäpp 2017“. 

Osaleti kahes kategoorias: nutitelefonidel ja arvutikla-
viatuuril. Nutitelefonidel võisteldi kahes etapis. Esimese 
vooru järel selgitati välja viis nobedamat, kes pääsesid 
finaali oma tulemust parandama. Klaviatuuril osalejad 

võtsid loosiga ühe teksti viiest, mille kirjutamiseks oli 
piiratud aeg. 

Võidukarikad ja uhked auhinnad viisid mõlemal alal koju 
Tallinna Inglise Kolledži õpilased Anne Grete Aps, Ke-
vin Palover, Karl Aleksander Sirp. 

Kuristiku Nobenäpu tiitli parima kirjutajana arvutikla-
viatuuril pälvis vilistlane Rando Väljaots ja nutitelefo-
nil Triinu Orgmäe 9.b klassist. 

Ürituse tehniline pool oli väga kõrgel tasemel – kindlasti 
oli see üle linna parima tehnilise lahendusega üritus. Au-
hindadega toetas Tallinna Haridusamet.

Aivar Metsaveer, IT-juht; Hanna Kivila, klassiõpetaja; Viia Hang, 
klassiõpetaja, haridustehnoloog, Tallinna Kuristiku Gümnaasium 

7.1.8 Teadmistemäng 
„Erudiit 2017“ Ehte 
Humanitaar- 
gümnaasiumis

11. mail 2017 korraldas Ehte Humanitaargümnaa-
sium 2.–4. klassi õpilastele ülelinnalise intellek-
tuaalse mängu „Erudiit 2017“. 

Osalesid Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Tallinna Pae 
Gümnaasium, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Õismäe 
Vene Lütseum ja Tallinna Tõnismäe Reaalkool. 

Ülesanded olid eri valdkondadest: vene keel, eesti keel, 
matemaatika, loodusõpetus, ühiskonnaõpetus ja kunst. 
Kõik osalejad said tänukirja ning väikese kingituse.

Kui õpilased lahendasid ülesandeid, arutasid õpetajad 
koostöövõimalusi. 

Ülle Murmann, Ehte Humanitaargümnaasiumi huvijuht 

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis toimus nutikuu 
raames ülelinnaline kiirkirjutamise võistlus „Tallinna 
Nobenäpp 2017“

Ehte Humanitaargümnaasiumi korraldatud ülelinna-
line intellektuaalne mäng „Erudiit 2017“ 2.–4. klassi 
õpilastele 

https://www.youtube.com/watch?v=lEm8FpsoWgM&list=PLcQ8agGfOqzgF7WiyRWPMS7zHlGPE04TG&index=64&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=lEm8FpsoWgM&list=PLcQ8agGfOqzgF7WiyRWPMS7zHlGPE04TG&index=64&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=lEm8FpsoWgM&list=PLcQ8agGfOqzgF7WiyRWPMS7zHlGPE04TG&index=64&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=lEm8FpsoWgM&list=PLcQ8agGfOqzgF7WiyRWPMS7zHlGPE04TG&index=64&t=5s
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7.1.9 Rahvusvaheline 
mälu mäng 
„Mesimumm 2017“ 

28. veebruaril sai Haabersti Vene Gümnaasiumis 
teoks rahvusvahelise intellektuaalse mälumängu 
„Mesimumm 2017“ lõppvoor, kus osalesid võist-
lejad Eestist ja Leedust.

Viktoriin ehk interaktiivne mäng „Mesimumm“ toimus 
nüüd kaheksandat aastat. Selle aja jooksul on tõusnud 
nii mängu tase kui ka osalejate arv, kasutusele on võetud 
uued infotehnoloogilised lahendused.

Osalejate arv oli taas rekordiline: 216. Mälumängus 
osales 54 võistkonda 17 koolist – Tallinnast, Paldiskist, 
Kiviõlist, Keilast, Riiast (Läti), Obolonist (Ukraina), 
Vilniusest (Leedu). Mängus osalesid järgmised Tallinna 
koolid: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Gustav 
Adolfi Gümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, 
Haabersti Vene Gümaasium, Tallinna Juudi Kool, Tal-
linna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tallinna Järveotsa 
Gümnaasium, Tallinna 53. Keskkool, Lasnamäe Vene 
Gümnaasium. 

Lõppvoorus osalejatel oli vaja näidata oma teadmisi ma-
temaatika loogikast ja luua aatomimudel. Lisaks tead-
mistele ja loovusele tuli kasuks ka hea meeskonnatöö. 

Esikoha saavutas Paldiski Vene Põhikool, teiseks tuli 
Tallinna Juudi Kool ning kolmandaks Haabersti Vene 
Gümnaasium. Kõik osalejad said autasustatud ning kol-
me paremat võistkonda autasustati karikate ja meene-

tega. Leedu-külalistele korraldati ekskursioon Tallinna 
vanalinnas. 

Irina Boženok, matemaatika- ja füüsikaõpetaja; Julia Bandura, huvi-
juht, Haabersti Vene Gümnaasium

7.1.10 Koolinoorte meistri-
võistlused matemaa-
tilistes mängudes

12. novembril 2016 peeti juba traditsiooniks saa-
nud Tallinna ja Harjumaa koolide vahelised „Mat-
hable“ meistrivõistlused Tallinna Südalinna Koolis.

Arvukalt võistlejaid panid välja Jüri Gümnaasium, Tal-
linna Kivimäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Gustav Adolfi 
Gümnaasium, Tallinna 32. Keskkool, Tallinna Lääneme-
re Gümnaasium, Tallinna Laagna Gümnaasium, Tallinna 
21. Kool, Merivälja Kool ja Tallinna Südalinna Kool. 

Edetabelid kujunesid järgmiseks. 

 ► 2.–3. klassid: Kris Kaud (1. koht, Tallinna Südalinna 
Kool), Lisandra Tatrik  (2. koht, Jüri Gümnaasium), 
Kristlyn Kont (3. koht, Tallinna Südalinna Kool), 
Eliise Tiik (4. koht, Tallinna Südalinna Kool).

 ► 4.–6. klassid: Aarne Lääne (1. koht, Tallinna Laagna 
Gümnaasium), Oskar Märtin (2. koht, Jüri Gümnaa-
sium), Edgar Sobolevski (3. koht, Tallinna  Läänemere 
Gümnaasium), Marten Teder (4. koht, Jüri Gümnaa-
sium).

Tallinna ja Harjumaa koolide vahelised „Mathable“ meistrivõistlused Tallinna Südalinna Koolis
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 ► 7.–9. klassid: Kaisa Palumets (1. koht, Tallinna Sü-
dalinna Kool), Grete Maine (2. koht, Kivimäe Põ-
hikool), Alex Hrustov (3. koht, Tallinna Südalinna 
Kool), Kirke Kits (4. koht, Tallinna Südalinna Kool).

Kindlasti kohtuvad targad matemaatikud taas 2017. 
aasta sügisel.

Malle Koppel, Tallinna Südalinna Kooli huvijuht

7.1.11 Saksakeelne 
Scrabble Tallinna 
Südalinna Koolis

Tallinna Südalinna Kool, kes on aastaid olnud rii-
gis esikolmikus eestikeelses Scrabble’i mängus, 
korraldas juba kolmandat korda saksakeelse 
Scrabble-võistluse. 

Võistluse algatajaks oli kooli saksa keele õpetaja Anneli 
Kesksaar. 

Finaalvõistlusele eelnesid piirkondlikud mänguvoorud 
Tartus, Viljandis, Rakveres, Haapsalus ja Tallinnas. Kok-
ku osales võistlusel 250 õpilast. Võistlust peeti viies va-
nuserühmas ning saksa keele süvaõppega koolidele oli 
eraldi arvestus. Eriauhinna sai ka võistluste absoluutselt 
parima tulemuse saavutanud mängija, kelleks oli Tallin-
na Inglise Kolledži õpilane Martin Puškin.

Kooli korraldatud Scrabble-võistluse teeb erilisemaks see, 
et mängitakse nutiseadmes äpiga „Classic Words Solo“. 
Võitja selgitatakse mängijate parimate tulemuste põhjal.

Tallinna õpilased saavutasid võistlustel järgmised tule-
mused.

 ► Gümnaasium: 1. koht: Martin Puškin (Tallinna Ing-
lise Kolledž, õpetaja Mare Lillemäe), tulemus: 514; 
3. koht: Eva Ikkonen (Tallinna Inglise Kolledž, õpe-

taja Mare Lillemäe), tulemus: 352.

 ► 7.–9. klass: 1. koht: Alex Hrustov (Tallinna Südalin-
na Kool, õpetaja Anneli Kesksaar), tulemus: 470; 3. 
koht: Helen Puškin (Tallinna Inglise Kolledž, õpetaja 
Mare Lillemäe), tulemus: 378.

 ► 5.–6. klass B-keel: 1. koht: Remo Kobin (Pelgulin-
na Gümnaasium, õpetaja Tiina Aro), tulemus: 366; 2. 
koht: Maia Simmer (Pelgulinna Gümnaasium, õpeta-
ja Tiina Aro), tulemus: 344; 3. koht: Karoliina Kul-
lamaa (Pelgulinna Gümnaasium, õpetaja Tiina Aro), 
tulemus: 341.

 ► 5.–6. klass, saksa keele süvaõppega koolid: 1. koht: 
Oskar Siirus-Kuznetsov (Tallinna Saksa Gümnaa-
sium, õpetaja Katre Merilaid), tulemus: 323; 2. koht: 
Annabel Reimann (Tallinna Saksa Gümnaasium, 
õpetaja Katre Merilaid), tulemus: 321; 3. koht: Stel-
la Nahkur (Tallinna Saksa Gümnaasium, õpetaja Ly 
Lukk), tulemus: 319.

Võistluste korraldamisele aitasid kaasa Saksamaa Liit-
vabariigi Suursaatkond, Haridus- ja Teadusministeerium, 
HITSA, Goethe Instituut, Radiant OÜ, Kommipomm, 
Messe Berlin ja Messe Düsseldorf.

Tallinna Südalinna Kool

7.1.12 Mustamäe koolide 
kaasaegne viie-
võistlus 

25. mail 2017 korraldati Tallinna Saksa Güm
naasiumis teadmistepõhine Mustamäe 
koolide kaasaegne viievõistlus, sedapuhku 
juba 13. korda. 

Omavahel võtsid mõõtu Tallinna Arte Gümnaasium, Tallin-
na Mustamäe Gümnaasium, Tallinna Tehnikagümnaasium, 
Tallinna 32. Keskkool ja Tallinna Saksa Gümnaasium. 

Võistlesid 1.–3. klasside nutikad viieliikmelised teate-
võistkonnad. Võisteldi vanusastmeti igas õppeaines indi-
viduaalselt ja kogu viievõistluses võistkondlikult. Võist-
lusülesanded olid loova ja rakendusliku sisuga, hõlmates 
eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust, varia’t arvuti 
abil, kehalist osavust.

1. klasside arvestuses osutusid tublimateks Tallinna 
Saksa Gümnaasium, Tallinna Tehnikagümnaasium ja 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium; 2. klasside arvestuses 
Tallinna 32. Keskkool, Tallinna Saksa Gümnaasium ja 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium; 3. klasside arvestuses 
Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Tallinna Saksa Güm-
naasium ja Tallinna 32. Keskkool.

Võistlus paneb õpilased omavahel mõõtu võtma, kuid 
tore on kohtuda ka sõpradega, kellega lasteaias koos 
 käidi. Nii suurtes kui ka väikestes tekib kogukonnatunne 

Tallinna ja Harjumaa koolide vahelised „Mathable“ 
meistrivõistlused Tallinna Südalinna Koolis
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– on ju vahva, kui naaber tunneb naabrit. 

Igal aastal on õpilasi üllatanud ka erinev külaline. Tänavu 
tegi teaduslikke keemiakatseid Tallinna Saksa Gümnaa-
siumi vilistlane Sandra Reivik. Külmunud küpsisetüki 
sai suhu pista iga võistleja. Muinasjutu saatel valmis ko-
titäis hambapastat elevandile, banaanist valmistati haa-
mer ja katsed lõppesid muidugi suure paugu ja tossuga.

Ürituse avasõnad ütlesid Tallinna Saksa Gümnaasiumi 
vilistlane, Tallinna Linnavolikogu aseesimees, sporti ja 
teadmisi väärtustav Lauri Laats ning Mustamäe Linna-
osast haridust ja kultuuri arendav, võistlejaid julgustav, 
alati naeratav Tiiu Polli. Võistluse soojendusharjutused 
olid Tallinna Saksa Gümnaasiumi vilistlaselt, õpilasi 
innustavalt, optimistlikult ja hoolivalt direktorilt Kaarel 
Rundult. Iga kordaläinud üritus on väärt kogemus!

Külli Arand, Tallinna Saksa Gümnaasiumi klassiõpetajate nimel

7.1.13 Ülelinnaline loodus-
kaitseviktoriin 
Ristiku Põhikoolis

5. mail 2017 korraldas Tallinna Looduskaitse Selts 
Ristiku Põhikoolis traditsioonilise looduskaitse-
viktoriini, mille eesmärk on panna õpilasi huvitu-
ma Eesti eripärasest loodusest ning süvendada 
teadmisi paikkondlikust looduskaitsest.

Viktoriin oli pühendatud Nõva maastikukaitsealale. Kü-
simusi oli nii looduse kui ka kultuuri valdkonnast, hõl-
mates liigitundmist ja piirkonnale omaseid jooni.

Paremaid tulemusi näitasid Gustav Adolfi Gümnaasiu-
mi, Prantsuse Lütseumi ja Tallinna Tehnikagümnaasiu-
mi võistkonnad. Ristiku Põhikooli enda võistkond  saa-
vutas 5. koha. Looduskaitseviktoriinis võidavad kõik 
osalejad, sest peale uute teadmiste Eesti looduse kohta 
saavad osalejad preemiareisi, mis viib kirjanduse ja pil-
tide alusel tundma õpitud Nõva maastikukaitsealale.

Karin Raidma, Ristiku Põhikooli huvijuht

7.1.14 Kirjanduslik viktoriin 
Lasnamäe koolide 
õpilastele

17. mail 2017 korraldati Tallinna Mahtra Põ
hikoolis traditsiooniline kirjanduslik vikto
riin Lasnamäe 2. klasside õpilastele. 

Viktoriin oli pühendatud Aleksander Puškini muinasjut-
tudele. Kõik õpilased näitasid oma suurepäraseid teadmi-
si muinasjuttudest. Võistkonnad valmistasid ette teatrali-
seeritud muusikalised etendused Puškini muinasjuttude 
järgi. Iga osavõtja sai kingituse, osalejaid tunnustati raa-
matute ja tänukirjadega.

Tallinna koolide 1. klasside lugemisvõistluse „Ladus lugeja 2017“ osalejad 
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Võitjaks kuulutati  Lasnamäe Vene Gümnaasium, teise 
koha saavutas Tallinna Pae Gümnaasium ning kolmanda 
Tallinna Mahtra Põhikool.

Tallinna Mahtra Põhikool 

7.1.15 Konkurss „Ladus 
lugeja 2017“ Tallinna 
Südalinna Koolis

24. aprillil 2017 peeti Tallinna Südalinna 
Koolis juba neljandat korda Tallinna koolide 
1. klasside lugemisvõistlus „Ladus lugeja 
2017“. 

Žüriisse kuulusid kooli vilistlane Lea Eermann, raama-
tukogu juhataja Mirjam Palumets ja Tallinna Linnateatri 
näitleja Tõnn Lamp. Osales 30 õpilast 16 koolist. Arves-
tust peeti poistele ja tüdrukutele eraldi.

1.–2. kohta jagasid Joanna Odette Kangur Tallinna Mus-
tamäe Gümnaasiumist ja Marta Thomson Jakob Westhol-
mi Gümnaasiumist, 3. kohale tuli Emily Goldin Tallinna 
Saksa Gümnaasiumist.

Poiste arvestuses sai 1. koha Viktor Lukjanov Tallinna 
Saksa Gümnaasiumist, 2. koha Andreas Kozlov Tallin-
na Südalinna Koolist ja 3. koha Sander Kibus Tallinna 
Kivimäe Põhikoolist.

Kõik osalised ja korraldajad ootavad uut kohtumist järg-
misel kevadel juba uute vahvate lugejatega.

Tallinna Südalinna Kool

7.1.16 Tallinna koolide alg-
klasside teatrifesti-
val „Mängime teatrit“  

25. mail 2017 toimus Tallinna Linnamäe Vene Lüt-
seumis Tallinna koolide 1.–4. klasside teatrifesti-
val „Mängime teatrit“.

Festivalil esitasid algklasside õpilased ettevalmistatud 
miniatuure ja muinasjutte. Noored näitlejad ei võistel-
nud, vaid said avaliku esinemise kogemusi, õppisid kaasa 
elama ning hindama oma eakaaslaste etteasteid. Iga esi-
nejat tunnustati selle eest, milles tema oli silmapaistvaim.

Üritust on korraldatud juba üksteist korda, seal on osalenud 
Tallinna Pae Gümnaasium, Lasnamäe Gümnaasium, Lasna-
mäe Vene Gümnaasium, Tallinna Läänemere Gümnaasium, 
Tallinna Paekaare Gümnaasium, Tallinna Mahtra Põhikool, 
Maardu Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaa-
sium, lasteteatrid „Kukarjamba“ ja „Solaris“. 

Ljudmila Jurassova, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi huvijuht 

7.1.17 Üleriigilise kooli-
teatrite festivali 
Tallinna eelvoor

Üleriigilise kooliteatrite festivali Tallinna eelvoor 
toimus Tallinna 32. Keskkoolis 29.–30. märtsil 
2017. 

Nii põhikoolide kui ka gümnaasiumite arvestuses jäi lau-
reaaditiitel koduseinte vahele. Laureaadid esindasid Tal-
linna üleriigilisel kooliteatrite festivalil. 

Põhikoolide arvestuses tuli võitjaks Tallinna 32. Kesk-
kooli näitetrupp KOKK etendusega „Klassiekskursio-
on“ (juhendaja Eva Kalbus). Parim naisnäitleja oli Alla 
Kuznetsova (näitetrupp Kuvand) ja parim meesnäitleja 
Timo Lipp (näitetrupp KOKK).

Lõbusa mängu eripreemia sai näitetrupp Improkutsikad 
esituse „Segased lood“ eest; parima klassikalise kostüü-
midraama eripreemia – näitetrupp Kuvand, „Äbarik“; 
truppi kooshoidva näitleja eripreemia – Emma Uus (näitet-
rupp Teatrimürsikud); virtuaalse maatriksi lihaksloomise 
eripreemia – juhendaja Mihkel Tikerpalu (MTÜ Rahuka 
huvikooli kuuendikud); virtuaalse maatriksi lihaksloomise 
eripreemia – juhendaja Aita Vaher (POLYGONI Teatri-
kool). Näitlejapreemia pälvisid Gerda Lizett Puju ja Kelly 
Liis (näitetrupp Et Tallinna Merekalda Koolist). 

Gümnaasiumide hulgas sai laureaaditiitli Tallinna 32. 
Keskkooli 12.D klass etendusega „Tõukepunkt“ (ju-
hendaja Toomas Lõhmuste). Parim naisnäitleja oli Get-
ter Marmor (Tallinna 32. Keskkooli 12.D ja näitetrupp 
KOKK).

Põneva füüsilise esteetika eripreemia sai Tallinna 32. 
Keskkooli näitetrupp KOKK „Elu on ilus“; värvikirevalt 
hormoonidest möllava koostöö eripreemia: KutiMuti 
Stuudio „Armastuse kursus“; aasta koreograafi eripree-
mia – Miika Pihlak (Tallinna 32. Keskkooli 12.D). 

Näitlejapreemiad pälvisid: Merili Siimer (Tallinna 32. 
Keskkooli 12.D), Maarja Tosin (Tallinna 32. Keskkoo-
li näitetrupp KOKK), Jessica Agneta Kari (Tallinna 32. 
Keskkooli näitetrupp KOKK) ja Margaret Loik (Tallinna 
Rahvaülikooli Teatrikool).

Festivali žüriisse kuulusid näitlejad Andrus Eelmäe ja 
Mait Joorits ning lavastaja, lavakunstikooli vilistlane ja 
õppejõud Merle Karusoo. 

Festivali aitasid korraldada 10. ja 11. klasside teatriõpi-
lased, 10.C ja 11.C õpilasfotograafid, õpetajad Eva Kal-
bus, Liina Kitt ja huvijuht Kristel Kubber. Heli- ning val-
guspuldis töötas kooli vilistlane ja Tallinna Linnateatri 
valgustaja Merily Loss ning abis olid 10. klassi õpilased 
Rene Raidmaa ja Marcus Ellervee. Tänusõnad lähevad 
12.C klassi õpilasele Kristjan Järvele, kes tegi festivali 
logo, plakatite ja rinnamärgi kujundused. 

Allikas: Tallinna 32. Keskkool
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7.1.18 Lemmiklaulude 
konkurss-festival 
„Laula mu laulu“

16. novembril 2016 korraldas Mustamäe Laste 
Loomingu Maja ülelinnalise lemmiklaulude kon-
kurss-festivali „Laula mu laulu“. 

Üritus on mõeldud kõigile muusikat ja laulmist armasta-
vatele lastele ning selle eesmärgiks on süvendada koos-
tööd Tallinna koolide ja nende muusikaõpetajate vahel. 

Osa võtsid Tallinna Laagna Gümnaasium, Tallinna Hu-
vikeskus Kullo, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, 
Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Tallinna Kopli Noorte-
maja, Tallinna Läänemere Gümnaasium, Haabersti Vene 
Gümnaasium, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Arte Güm-
naasium, Mustamäe Laste Loomingu Maja. 

Žürii tunnustas kõiki osalejaid tänukirja ja meenega ning 
valis välja kolm enam meeldinud esitajat. Muusikaõpeta-
jad olid tänulikud meeldiva kokkusaamise ja lastele an-
tud esinemisvõimaluse eest. 

Üritust korraldati kolmandat korda, seda toetas Tallinna 
Haridusamet. 

Larissa Ida, Mustamäe Laste Loomingu Maja infojuht

7.1.19 Ülelinnaline pilli-
mängufestival „Igal 
ühel oma pill“

19. aprillil 2017 peeti Mustamäe Laste Loomingu 
Majas pillimängufestivali „Igal ühel oma pill“. 

Juba kolmandat aastat järjest korraldatud kontsert andis 
hea ülevaate koolide muusikalistest tegemistest. 

Kohal olid pillimänguhuvilised Tallinna Kadaka Põhi-

koolist, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumist, Tallinna 
Kopli Noortemajast, Tallinna Kanutiaia Noortemajast, 
Tallinna Pääsküla Gümnaasiumist, Tallinna Mustjõe 
Gümnaasiumist, Tallinna Muusikakoolist, Tallinna Hu-
vikeskusest Kullo, Tallinna Nõmme Põhikoolist, Mus-
tamäe Laste Loomingu Majast, Jakob Westholmi Güm-
naasiumist, Ehte Humanitaargümnaasiumist. Kokku 
osales üritusel 72 õpilast ja 12 õpetajat. 

Žürii selgitas välja parimad, tänukirja ja meenega tänati 
kõiki esinejaid ja juhendajaid. Üritust toetas Mustamäe 
Linnaosa Valitsus. 

Larissa Ida, Mustamäe Laste Loomingu Maja infojuht

7.1.20 Erivajadustega 
laste ja noorte 
XIV lauluvõistlus 
„Laulurõõm“

12. mail 2017 toimus Tallinna erivajadustega laste 
ja noorte lauluvõistlus „Laulurõõm“ juba nelja-
teistkümnendat korda. 

Eestvedajateks on kõik need aastad olnud õpetajad Tiina 
Soosalu ja Ivar Sirp, kes juhendavad ka huvikooli eriva-
jadustega õpilaste muusikaringi „Lootus“. Žüriisse kuu-
lusid seekord Elle Allkivi, Triinu Kaldas, Irina Tomingas, 
Erich Krieger. Žürii tööd juhtis Tiina Mägi.

„Laulurõõmu“  üldvõitja 2017. aastal on Mare Parkala 
ja tema õpilased Tallinna Tondi Põhikooli abikoolist.

Koolieelikute vanuserühmas võitjat ei selgitatud. Kõik 
pisikesed osalised said kingitused Eesti Punase Risti Tal-

Mustamäe Laste Loomingu Majas pillimängufestival 
„Igal ühel oma pill“ andis hea ülevaate koolide muusi-
kalistest tegemistest 
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linna Seltsilt ja Tallinna Kanutiaia Huvikoolilt.

Algklassiõpilaste vanuserühmas võitis Martin Trees 
(õpetaja Aime Kaarlep, Tallinna 32. Keskkool), teiseks 
tuli Ivanka Shoshana Pärn (õpetaja Urve Pihlak, Tallinna 
Tondi Põhikool) ning kolmandaks Šhatyy Gleb (õpetaja 
Ludmila Solovjova, Tallinna Kanutiaia Huvikool).

Keskastme õpilastest tuli võitjaks Kätlin Raudsik (õpe-
taja Mare Parkala, Tallinna Tondi Põhikooli abikool), 
teiseks Markkus Mänd (õpetaja Mare Parkala, Tallinna 
Tondi Põhikooli abikool) ning kolmandaks Janette Karo-
li Roonurm (õpetaja Mare Parkala, Tallinna Tondi Põhi-
kooli abikool). 

Vanemas  vanuserühmas võitis Helena Veltson (õpetaja 
Ivar Sirp, Tallinna Kanutiaia Huvikool), teiseks tuli Maili 
Toomar (õpetaja Ivar Sirp, Tallinna Kanutiaia Huvikool) 
ning kolmandaks Mihkel Murru (õpetaja Ivar Sirp, Tal-
linna Kanutiaia Huvikool). 

Eripreemiad said Janno Müütnik artistlikkuse eest (Tal-
linna Kanutiaia Huvikool) ning Adriana Kalme vapruse 
eest (Tallinna Kanutiaia Huvikool).

Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi eripreemiad pälvisid 
Šhatyy Gleb enesekindluse eest (Tallinna Kanutiaia Hu-
vikool/Tallinna Kadaka Põhikool), Martin Mässo  julge 
pealehakkamise eest (Tallinna Tondi Põhikool), Helena 
Veltson  hea lauluvaliku eest (Tallinna Kanutiaia Huvi-
kool), Torni Liiv eakohase laulu eest (Tallinna Tondi Põ-
hikooli abikool). 

Tunnustusdiplomi said kõik osavõtjad.

Üritust toetasid Tallinna Haridusamet, Haridus- ja Tea-
dusministeerium, Eesti Punase Risti Tallinna Selts, Tal-
linna Kanutiaia Huvikool.

Lauluvõistluse jätkuna toimus Vanalinna päevade raames 
1. juunil 2017 erivajadustega laste laulukontsert Kodu-
linna Majas, mille korraldas lauluvõistluse „Laulurõõm“ 
patroon Tiina Mägi koostöös õpetajatega.

Andres Kask, Tallinna Kanutiaia Huvikooli arendusjuht ja teatriõpe-
taja

7.1.21 Mittemuusikakoolide 
õpilaste solfedžo-
konkurss „Lustakas 
solf 2017“

11. märtsil 2017 korraldati Tallinna Nõmme Noor-
temaja eestvedamisel esmakordselt konkurss 
„Lustakas solf“.

Konkurss oli mõeldud Tallinna huvikeskustes, loomin-
gumajades, noortemajades, põhikooli muusikaõpetuse 
ringides tegutsevatele õpilastele. Osales üle 25 vahva 
pilliõppija. 

Konkursil tuli noortel pead ragistada ja kõrva teritada 

„Laulurõõmu“  üldvõitja 2017. aastal Mare Parkala ja tema õpilased Tallinna Tondi Põhikooli abikoolist
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erinevate ülesannete lahendamisel: meloodiline diktaat, 
intervallide kuulamine, rütmiharjutuste koputamine, 
noodist lugemine, loominguline ülesanne. 

Nooremas rühmas võitis Mirjam Aasmann ning vanemas 
Lauri Ürjo Mere. 

Konkursi žurii esimeheks oli Sandra Kalmann. 

Allikas: Tallinna Nõmme Noortemaja

7.1.22 Fotokonkurss-näitus 
„Minu kodukoha 
QR-kood“ ja EENeti 
arvuti joonistuse 
võistlus

2016. aasta sügisel kutsusid EENet, Eesti Rahva 
Muuseum ja Eesti Ornitoloogiaühing kõiki arvuti-
ga pilte joonistama. 

Käesoleval aastal saadeti kokku 5396 tööd. Nende hulgas 
oli ka Ristiku Põhikooli 8. väikeklassi õpilase töö teemal 
„Tead, mida ma muuseumis nägin!“ (juhendaja õpetaja 
Eve Reisalu). 

Koolielu teemaveerandi „Digivärskendus“ raames toi-
mus QR-koodi veebipõhine fotokonkurss-näitus, mis 
kestis 7.–30. novembrini 2016. Osaleda võisid kõik õpi-
lased, kes soovisid fotot ja fotokunsti siduda nutiseadme-
tega. Konkurss-näitusel osales 20 kooli üle Eesti. Koode 
esitati kokku 116. Kõige aktiivsemad koolid olid Tallinna 
Saksa Gümnaasium (20 tööd), Põlva Gümnaasium (19 
tööd) ja Virtsu kool (16 tööd).

Kõik osalejad tutvustasid oma kodukohta just nii, nagu 
nemad seda nägid. Mitmetel töödel oli näha traditsiooni-
lisi postkaardivaateid. Parimate tööde väljavalimisel ar-
vestati vaatenurga originaalsust, meeleolu ja emotsiooni 

olemasolu. 

Žürii valis välja 11 huvitavamat tööd. Ristiku Põhikoolist 
osales näitusel Remi Krispin Kärp (õpetaja Mari Tam-
mur), kelle töö leidis äramärkimist 11 parima hulgas. 

Karin Raidma, Ristiku Põhikooli huvijuht

7.1.23 Piirkondlik ja üle-
riigiline vendade 
Liivide luulekon-
kurss 

11. aprillil 2016 toimus Eesti Lastekirjanduse Kes-
kuses vendade Liivide etluskonkursi Tallinna eel-
voor.

Žürii koosseisus Triin Soomets, Anna-Magdaleena 
Kangro ja Triin Soone otsustasid välja anda kaks eripree-
miat ja kolm laureaaditiitlit.

Eripreemiad said Roos Marii Soosalu (Tallinna Mus-
tamäe Gümnaasium, 5. kl, juhendaja Liina Lutsepp) ja 
Anna-Maria Rütmann (Tallinna Inglise Kolledž, 10. kl, 
juhendaja Karin Muller).

Laureaadiks tulid Aleksandra Kogerman (Pelgulinna 
Gümnaasium, 8. kl, juhendaja Ulve Vaks), Kärolin Lints 
(Tallinna Ühisgümnaasium, 12. kl, juhendaja Liivi Rei-
nert) ning Eveli Ojasaar (Tallinna Mustamäe Gümnaa-
sium, 9. kl, juhendaja Liina Lutsepp).

Laureaadid esindasid Tallinna 15. aprillil üleriigilises 
lõppvoorus Alatskivil, kus Tallinna õpilased said kolm 
eripreemiat: Sigrid Polding – publiku eripreemia proo-
sateksti parima esituse eest; Eveli Ojasaar – Juhan Lii-
vi nim Alatskivi Keskkooli preemia ja žürii eripreemia; 
Darja Gavriltšenko – žürii eripreemia.

Merike Kivimäe, THA hariduskorralduse osakonna peaspetsialist

Tallinna Nõmme Noortemaja eestvedamisel korralda-
tud konkursi „Lustakas solf“ tublid osalejad

Vendade Liivide etluskonkursi osalejad üleriigilises 
lõppvoorus Alatskivil Liivide majamuuseumi ees
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7.1.24 Ülelinnaline 
 konkurss 
„Kokapoisid 2017“ 
Pirita Majandus-
gümnaasiumis

29. märtsil 2017 valiti Pirita Majandusgüm
naasiumis toimunud ülelinnalisel koka
poiste konkursil juba 13. korda koolipoist
est meisterkokkasid. 

Ettevõtmise eesmärk on populariseerida noormeeste hulgas 
tervislikku toitumist ja kokandust ning pakkuda uuenduslikku 
eneseteostusvõimalust. Osalejad saavad arendada sotsiaalseid 
oskusi, nagu koostöö, üksteisega arvestamine, teineteise toeta-
mine ja usaldamine. Kõik võistlejad saavad osa ka professio-
naalsete kokkade ning teeninduskooli kokanduserialade õpeta-
jate juhitud töötubadest.

Sel aastal valmistasid 15 kooli 23 võistkonda võistluseks 
ette nähtud 30 minuti jooksul hõrke ja isuäratavaid roogi 
teemal „Me kahekesi tuleme...“. Seejärel tuli oma teoseid 
vaid minuti jooksul žüriile ning kaasvõistlejatele esitle-
da. Hinnati toidu valmistamise käiku, võistlejate koos-
tööd, toidu maitset, loovust ning ka kokapoiste välimust 
ja selle kooskõla esitlusega. 

1.–3. klassi tulemused: 1. koht ja meisterkoka tiitel – 
Hugo Jan Raaper ja Oskar Eigo (Pirita Majandusgüm-
naasium, 2.b klass),  2. koht – Richard Rasmus Roots ja 
Agu-Martin Tammar (Pirita Majandusgümnaasium, 2.b 
klass), 3. koht – Lennart Georg Kohlap ja Kevin Markus 
Puulmann (Tallinna Mustamäe Gümnaasium, 3.b klass).

4.–6. klassi tulemused: 1. koht ja meisterkoka tiitel – 
Karl Uus ja Sten Kaus (Pirita Majandusgümnaasium, 

4.a klass), 2. koht  – Aron Altmets ja Tarko Tuhkur  (Tal-
linna Lilleküla Gümnaasium, 6.c klass), 3. koht – Joosep 
Konsa ja Harry Randma (Kalamaja Põhikool, 4.c klass). 

7.–9. klassi tulemused: 1. koht ja meisterkoka tiitel – 
Raido Henry Turu ja Ralf Marcus Laiva (Ristiku 
Põhikool, 8. klass), 2. koht – Gregor Suurvarik ja Ken 
Rasmus Kuning (Tallinna 32. Keskkool, 7. klass), 3. koht 
– Mihkel Paumverk ja Kert-Henri Orasmäe (Tallinna 
Reaalkool, 7. klass).

10.–12. klass hulgas pärjati 1. koha ja meisterkoka tiitli-
ga Maksim Vassiljev ja Azamát Makhkambajev (Ehte 
Humanitaargümnaasium, 10. klass).

Kõikidest konkursil osalenud retseptidest valmis 
elektrooniline fotodega retseptikogumik. http://www.
pmg.edu.ee/Koolielu/Kokapoiste_%20konkursi_%20
2017_%20Pisike_retseptiraamat.pdf

Eve Reinola, Pirita Majandusgümnaasiumi huvijuht

7.1.25 Tantsumaraton 
Pirita Dance Show 
Pirita Majandus-
gümnaasiumis

Pirita Majandusgümnaasium korraldab 
2001. aastast ülelinnalist tantsumaratoni 
Pirita Dance Show. 

Võistluse teeb põnevaks see, et osalejad ei tea enne tant-
sima asumist muusikavalikut. Seega peavad võistlejad 
peale hea tantsuoskuse, muusika- ja rütmitaju valda-
ma eri tantsustiile ning kiiresti muusikaga kohanema. 
Võisteldakse individuaalselt sõltuvalt vanuseastmest 
10–30-minutiste perioodide kaupa. Võistlustules oli ligi 
sada noort lasteaialastest gümnasistideni.

Mudilased (lasteaialapsed): 1. koht – Karl-Erik Kudu 
(Lasteaed Memme Musi), 2. koht – Mia Theresa Vana-
talu (Pirita Lasteaed), 3. koht – Annabel Alliksoo (Pirita 
Lasteaed). 

Lapsed I grupp (1.–3. klass): 1. koht – Sigrid Saska  
(Peetri Kool), 2. koht – Heidi Murel (Tallinna Inglise 
Kolledž), 3. koht – Kenert Pindus (Kadrioru Saksa Güm-
naasium).

Lapsed II grupp (4.–6. klass): 1. koht – Jenny Järve-
la (Laagri Kool), 2. koht – Bonita Piipuu (J. Westholmi 
Gümnaasium), 3. koht – Lisette Pindus (Kadrioru Saksa 
Gümnaasium).

Täiskasvanud: 1. koht – Johanna Lisa Zelinski (Gus-
tav Adolfi Gümnaasium), 2. koht – Stina Solovjov (Nõm-
me Gümnaasium).

Eve Reinola, Pirita Majandusgümnaasiumi huvijuht

Ülelinnalisel kokapoiste konkursil 1. koha ja meister-
koka tiitli saavutanud Karl Uus ja Sten Kaus (Pirita 
Majandusgümnaasium, 4.a klass) võistlustules

http://www.pmg.edu.ee/Koolielu/Kokapoiste_%20konkursi_%202017_%20Pisike_retseptiraamat.pdf
http://www.pmg.edu.ee/Koolielu/Kokapoiste_%20konkursi_%202017_%20Pisike_retseptiraamat.pdf
http://www.pmg.edu.ee/Koolielu/Kokapoiste_%20konkursi_%202017_%20Pisike_retseptiraamat.pdf
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7.1.26 Artistide jäljendus-
võistlus Rising 
Star 2016 Pirita 
Majandus-
gümnaasiumis

3. detsembril 2016 korraldas Pirita Majan
dusgümnaasium Tallinna koolinoortele tra
ditsioonilise  lemmiklauljate ja ansamblite 
jäljendamise konkursi Rising Star 2016. 

Võistluse finaal toimus Sossi klubis, kus vaatajate ette 
astusid Tallinna koolide õpilased kodu- ja välismaiste 
staaridena. Võistlejate eesmärk oli jäljendatava staariga 
lavaliselt olekult võimalikult palju sarnaneda. Selleks ka-
sutati grimmi, riietust, vaadati läbi ja omandati videotel 
nähtud maneerid-hoiakud.  

Žüriisse kuulusid professionaalsed muusikud, raadiohääled 
ja tantsuõpetajad, kes valisid parimad esinejad. 

Mini Star 2016 tiitlivõitjaks kuulutati Jakob Westholmi 
Gümnaasiumi 1. klassi poiste esitatud Ott Leplandi lugu 
„Lambarock“. 

Noorema grupi (1.–6. kl) 2. koht – Redfoo „Juicy Wigg-
le“ (Jakob Westholmi Gümnaasium), 3. koht – Sia „The 
Greatest“ (Tallinna Saksa Gümnaasium).

Rising Star 2016 tiitel kuulub Jakob Westholmi Güm-
naasiumi noortele – Sia „The Greatest“.

Vanema grupi (7.–12. kl) 2. koht – Grease „Lightening“ 
(Carolina Tantsustuudio) ning 3. koht – Got 7 „Just Rig-
ht“ (Pirita Majandusgümnaasium).

Eve Reinola, Pirita Majandusgümnaasiumi huvijuht

7.1.27 Ülelinnaline talendi-
konkurss „Kuulsuse 
hetk 2017“

10. veebruaril 2017 toimus Tallinna Mustjõe Güm-
naasiumis iga-aastane ülelinnaline talendikon-
kurss „Kuulsuse hetk“.

Osalesid Ehte Humanitaargümnaasium, Tallinna Musta-
mäe Reaalgümnaasium, Lasnamäe Vene Gümnaasium, 
Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Mustamäe Humanitaar-
gümnaasium, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, 
Tallinna Mahtra Põhikool,  Tallinna Südalinna Kool, Tal-
linna Mustjõe Gümnaasium, debüteeris Tallinna Laagna 
Gümnaasium.

Võistlejate hulgas olid eri stiilide tantsijad, soolo- ja an-
samblilauljad, pillimängijad, ilulugejad ja -võimlejad, 
kokku üle 80 õpilase. Esitusi hindas žürii koosseisus 
Vladimir Barsegjan, Žanna Nefedjeva ja Olga Tungal.

Peaauhinna pälvisid neli paremat esindajat eri kategoo-
riates. 

 ► Tants: ansambel Ehte Kivikesed (Ehte Humanita-
argümnaasium) ja Sergei Malinov (Tallinna Mustjõe 
Gümnaasium). 

 ► Sport: Alissa Astrelina (Lasnamäe Vene Gümnaa-
sium). 

 ► Vokaal: Eva-Maria Reinberg (Tallinna Südalinna 
Kool). 

Tantsuansamblile Ehte Kivikesed kuulus ühtlasi 
publiku preemia.

Pirita Majandusgümnaasiumi korraldatud ülelinnalise 
tantsumaratoni Pirita Dance Show osalejad

Mini Star 2016 tiitlivõitjaks kuulutati Jakob Westholmi 
Gümnaasiumi 1. klassi poisid, kes esitasid Ott Leplandi 
lugu „Lambarock“
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Moekonkursil “Sedamoodi” tuli 10.–12. klasside arvestuses  
võitjaks „XIII maailmasõda“ (Gustav Adolfi Gümnaasium, 
autor Helen Truuverk)

Eripreemia läks kollektsioonile „Kellaviietee“ (Tallinna 
Pääsküla Gümnaasium, ühislooming)

4.–6. klasside arvestuses võitis kollektsioon „Imedemaa 
võlud“ (Jakob Westholmi Gümnaasium, ühislooming) 

7.–9.  klasside arvestuses tunnistati parimaks  „Aliced“ 
(Tallinna Tõnismäe Reaalkool, autorid Maria Knutova, Vero-
nika Soboleva, Evelin Gurei) 
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Kontserdil esinesid ka konkursi eelmise aasta võitjad 
Konstantin Kilimnik (Tallinna Mustjõe Gümnaasium) ja 
Alika Milova (Tallinna 53. Keskkool).

Albert Ahv, Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi huvijuht

7.1.28 XVIII Tallinna koolide 
õpilaste moekon-
kurss „Sedamoodi 
2017“

12. aprilli 2017 selgusid Salme Kultuurikeskuses 
tänavused noorte moeloojate võidutööd teemal 
„Alice Imedemaal“. Gümnaasiumiosas oli lubatud 
ka vaba teema.

Kolmeteistkümmet finaalitööd hindas žürii koosseisus 
Juta Piirlaid, Hedy Kohv, Mariliis Niine, Getter Vader, 
Maia Vahtramäe, Marin Sild, Kätlin Kuuspalu, Kelly 
Toode, Hanna Korsar, Anu Karu. 

 ► 4.–6. klasside arvestuses võitis „Imedemaa võlud“ 
(Jakob Westholmi Gümnaasium, ühislooming). 

 ► 7.–9. klasside arvestuses tunnistati parimaks „Aliced“ 
(Tallinna Tõnismäe Reaalkool, autorid Maria Knuto-
va, Veronika Soboleva, Evelin Gurei). 

 ► 10.–12. klasside arvestuses sai võidutööks „XIII maa-
ilmasõda“ (Gustav Adolfi Gümnaasium, autor Helen 
Truuverk).

Parimad modellid olid Evaliis Läll (Tallinna Nõm-
me Gümnaasium, kollektsioon „Pead maha“) ja Franz 
Malmsten (Gustav Adolfi Gümnaasium, kollektsioon 
„XIII maailmasõda“). Parimaks disaineriks sai Carmen 
Rand (Tallinna Nõmme Põhikool, kollektsioon „Pink 
Wonder“).

Žürii eripreemia pälvis kollektsioon „Unenägude aeg“ 
(Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, ühislooming). 
Oriflame’i eripreemia sai kollektsioon „Falena“ (Tallinna 
Rahumäe Põhikool, ühislooming), Kalev Spa Hotelli- ja 
Veekeskuse eripreemia läks kollektsioonile „Kellaviie-
tee“ (Tallinna Pääsküla Gümnaasium, ühislooming).

Koolinoorte moekonkursi järgmise aasta teemaks on 
„Sedamoodi – Eesti moodi“.

Üritust toetasid Tallinna Haridusamet, Haridus- ja Tea-
dusministeerium, Eesti Punase Risti Tallinna Selts, Sal-
me Kultuurikeskus, Avision, Oriflame,  Kalev Spa Hotel-
li- ja Veekeskus, My Fitness. Ürituse korraldas Tallinna 
Kanutiaia Huvikool.

Andres Kask, Tallinna Kanutiaia Huvikooli arendusjuht ja teatriõpetaja

7.1.29 Ülelinnaline kunsti-
võistlus „Kunstiline 
keel“ kunstigüm-
naasiumis

LAK-õppe kuu raames korraldas Tallinna Kunsti-
gümnaasium 13. aprillil 2017 ülelinnalise kunsti-
võistluse „Kunstiline keel“. 

Võistlusel said osaleda 7.–10. klasside võistkonnad kõi-
kidest Tallinna koolidest, sõltumata õpilaste emakeelest. 

Meeskonnad lahendasid viis eri tehnikas kunstiülesannet, 
mis olid seotud keelega. Õpilastel tuli kuulsate tsitaatide 
põhjal lahendada ülesanne vastavalt ette antud tööjuhisele 
ja kunstitehnika kirjeldustele. Iga ülesande lahendamiseks 
oli aega pool tundi ning viimase ülesandena tuli tehtud 
töödest moodustada ühtne tervik. Vajadusel võisid õpila-
sed kasutada info või sõnavara otsimiseks nutitelefone.

Võistlusel osales kokku 17 võistkonda Tallinna Musta-
mäe Humanitaargümnaasiumist, Tallinna 21. Koolist, 
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumist, Tallinna Mustjõe 

LAK-õppe kuu raames toimunud ülelinnalisel kuns-
tivõistlusel „Kunstiline keel“ lahendasid võistlejad 
keelega seotud kunstiülesandeid
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Gümnaasiumist, Ehte Humanitaargümnaasiumist, Tal-
linna Läänemere Gümnaasiumist, Tallinna Linnamäe 
Vene Lütseumist, Tallinna 32. Keskkoolist, Lasnamäe 
Gümnaasiumist, Karjamaa Põhikoolist ja Tallinna Kuns-
tigümnaasiumist. 

Võistlustöid hindasid Tallinna Kunstigümnaasiumi õpi-
lased, õpetajad ja direktor, kellest igaüks on omal moel 
seotud kunsti ja keelte õppimise või õpetamisega.  

1. koha saavutasid Shara Arus ja Helena  Christin 
Minnik Tallinna 32. Keskkoolist, 2. kohale tulid Iraida 
Ljamtseva ja Maria Mironova Tallinna Mustamäe 
Huma nitaargümnaasiumist ning 3. kohale Merit 
Matesen ja Aleksandra-Juzeffa Belaišis Tallinna 
Kunstigümnaasiumist. 

Esikolmik sai auhinnaks kunstipoe Vunder kinkekaar-
did, kõik teised võistlejad said tänukirjad ja maiustused. 
Valminud töödest pannakse sügisel üles näitus Tallinna 
Kunstigümnaasiumi MÄSU galeriisse (Tööstuse 1, Ka-
lamajas).

Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor

7.1.30 XV amatöörfilmi-
festival KSG NUI 

Amatöörfilmifestival KSG NUI tähistas sellel aas-
tal oma viieteistkümnendat sünnipäeva.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi spordisaalis toimunud üritus 
kulges meeleolukalt, koos vaadati ära 17 filmi. Sellel korral 
osutusid võitjateks Tallinna 32. Keskkooli õpilased. Publi-
kupreemia jäeti Kadrioru Saksa Gümnaasiumisse.  

Žüriisse kuulusid Eesti kultuuritegelased Hendrik Nor-
man, Lauri Pedaja, Peeter Oja, Peeter Murdmaa, Birgitte 
Susanne Hunt, Kati Jägel, August Varustin, Indrek Simm. 

Üritus on noorte seas väga populaarne ning ka korraldus-
tiimis osalemine on nende jaoks prestiižne. Filmifestivali 

populaarsust näitab järjepidevus ja rohkearvuline osavõtt. 
Tegemist on olulise sündmusega ka vilistlaste jaoks. 

Priit Parro, Laura-Liisa Perova, Kadrioru Saksa Gümnaasium

7.1.31 Käsitöökonkurss kol-
me kooli tütarlastele

3. mail 2017 toimus Tallinna Kadaka Põhikoolis 
käsitöökonkurss „Igaüks võib olla meister!“, kus 
tütarlapsed said oma käsitöösoskusi näidata. 

Kui keegi arvab, et ristpistes tikkivad kenad neiud, tikki-
misraam käes, on jäänud kaugesse minevikku, siis on ta 
eksiteel. Tänapäeva neiud oskavad tikkida ristpistes sama 
hästi kui nende vanavanaemad. Nüüdsel ajal aga õpivad 
tüdrukud tikkimist nutiseadmete abil. Jah, see on tõesti 
võimalik! Õppida võib kõike ja igal pool – tähtis on see, et 
oleks huvitav ning et uued ja vanad sõbrad kokku saaksid. 

Konkursist võtsid osa Tallinna Tondi Põhikooli, Lasna-
mäe Põhikooli ja Tallinna Kadaka Põhikooli õpilased. 
Kõigis kolmes koolis õpivad erivajadustega lapsed. 

Tüdrukuid ootas päris tõsine konkursitegevus: oli vaja 
kahe tunni jooksul näidise järgi tikkida väike motiiv. 

Üritusele oli kutsutud sõltumatu žürii, kuhu kuulusid 
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi käsitööõpetaja Anne Tiit-
son, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi käsitööõpe-
taja Natalja Kourgouz ja Narva 6. Kooli käsitööõpetaja 
Jelena Kedus. Žürii liikmed hindasid igat tööd spetsiaal-
selt väljatöötatud tabeli järgi. 

Konkurss annab õpiraskustega õpilastele võimaluse näi-
data oma kompetentsust ja loob head tingimused nende 
edaspidiseks arenguks.  

Konkursi korraldust toetas Tallinna Haridusamet.

Allikas: Tallinna Kadaka Põhikool

Amatöörfilmifestival KSG NUI tähistas sellel aastal 
oma viieteistkümnendat sünnipäeva ja nagu ikka, oli 
saal kinohuvilistest pungil

Käsitöökonkursil „Igaüks võib olla meister!“ said 
tütarlapsed näidata oma käsitöösoskusi 
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7.2.1 Koolieelikute etle-
miskonkurss „Eesti 
keele kaunis kõla“ 

14. märtsil 2017 toimus Estonia Talveaias 
koolieelikute ülelinnalise etlemiskonkursi 
„Eesti keele kaunis kõla“ lõppvoor, kus 30 
väikest sõnakunstnikku andsid toreda eten
duse.

Linnaosades korraldatud eelvoorudesse registreerus 97 
Tallinna lasteaiast ja kahest huvikoolist kokku 233 etle-
jat, kellest lõppvooru pääses 30 tublimatest tublimat.

Publikut vaimustasid esinejate julgus, siirus ja suur sise-
mine rõõm, mida oskuslikult kuulajatega jagati. Kõik esi-
nejad pälvisid tugeva aplausi ja žürii kiituse. Nii mõnigi 
neist võiks juba varsti meie parimatel lavadel etendus-
tes üles astuda või edaspidises elus presidendiks hakata, 
nagu loetud luuletuses uhkelt sai lubatud.

Väikeseid esinejaid oli palutud kuulama žürii, kuhu kuu-
lusid näitlejanna Elle Kull, muusikapedagoog Ave Kum-
pas, teleajakirjanik Hannes Hermaküla ning Tallinna 
Haridusameti alushariduse spetsialistid Marika Kallas ja 
Piret Lind. Nad ei valinud võitjaid, vaid nimetasid oma 
„lemmikuid“, sest kõik esinejad olid suurepärased.

Eriliselt tõsteti esile järgmised väikesed etlejad: Ariana 
Margoo Nukka Tallinna Lasteaiast Kikas (juhendaja 
Elle Lodeson); Rohan Obili Tallinna Nurmenuku Las-
teaiast (juhendajad Kaia Piipuu ja Reena Uusmets); Kas-
par Karjust Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaiast (ju-

hendaja Pille Kull); Sander Pello Tallinna Männiku 
Lasteaiast (juhendaja Heleri Alter); Rebecca Rankla 
Kalamaja Lasteaiast (juhendaja Ille Üksti); Eliise Mööl 
Tallinna Piiri Lasteaiast (juhendaja Alja Kabanen).

Tallinna Kopli Noortemaja korraldas konkurssi juba 
14. korda. Konkursi eesmärk on aastate jooksul olnud 
ikka üks: õpetada lapsi eesti keelt hoidma ja armastama. 
Konkursiga väärtustatakse samuti väikeste etlejate ju-
hendajaid ja õpetajaid, kes õpetavad mudilastele ilusat 
eesti keelt.

Riina Olveti, Tallinna Kopli Noortemaja metoodik-projektijuht 

7.2.2 Vene kodukeelega 
lasteaialapsed võist-
lesid etluskonkursil 
„Eesti keelel kaunis 
kõla“

27. märtsil 2017 sai teoks esimene ülelinnaline et-
luskonkurss „Eesti keelel kaunis kõla“ neile las-
tele, kelle kodukeeleks ei ole eesti keel. 

Igas linnaosas toimusid eelvoorud, kust lõppvooru Ees-
ti Lastekirjanduse Keskuses pääses 26 väikest etlejat. 
Noori sõnakunstnikke kuulas saalitäis publikut ning žü-
rii, kuhu kuulusid Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, 
Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone ning 
kirjanik ja luuletaja Jaak Urmet ehk Wimberg.

„Ma ei mäleta ühtegi esmaspäeva, kui oleks olnud põh-
just nii palju naeratada kui täna,“ ütles Kõlvart konkurssi 
kokku võttes. „Nii palju siirast rõõmu on laste etteastetes 
ning hea on näha, kuidas nad esinemist naudivad. Arvan, 
et niisugune üritus on kindlasti lastele suureks abiks eesti 
keele õppimisel, sest positiivne kogemus ja eduelamus 
tekitavad soovi ning annavad julgust ennast edaspidi üha 
rohkem proovile panna. Loodan, et see konkurss, mis tä-
navu toimus esimest korda, saab teoks ka järgmisel aas-
tal ning leiab väärika koha linnale oluliste traditsioonide 
hulgas.“ 

Kuna kõik lapsed andsid oma parima ja olid tublid, ei va-
linudki žürii välja võitjaid, vaid oma lemmikud, kelleks 
on: Lydia Kuldmaa (Tallinna Päevalille Lasteaed), Di-
ana Gerassimova (Tallinna Kadaka Lasteaed), Aleksan-
dr Japinin (Tallinna Unistuse Lasteaed), Ksenija Solon-
intšik (Tallinna Lasteaed Sinilill), Jana Solodovnikova 
(Tallinna Rukkilille Lasteaed), Artur Vigul (Tallinna 

7.2 Konkursid ja võistlused  
 mudilastele Tallinnas

Konkursi „Eesti keele kaunis kõla“ tublimatest 
tublimad etlejad koos juhendajatega
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Järveotsa Lasteaed) ja Luiza Stepanova (Tallinna Arbu 
Lasteaed). 

Kõik lapsed said mälestuseks lauamängud, mis aitavad 
õppida eesti keelt. Tänati ka õpetajaid, kes lastele luule-
tused selgeks õpetasid ja neid harjutamisel juhendasid. 
Auhinnad ja kingitused pani välja Tallinna Haridus-
amet. 

Tallinna Haridusamet 

7.2.3 XVI teatrifestival 
„Kanutiaia kann“ 
mudilastele 

16.–19. märtsini 2017 peetud traditsiooni
lisel Tallinna laste ja noorte teatrifestivalil 
„Kanutiaia kann“ mudilaste võistlusel osa
les seekord 47 näitetruppi ja esines 705 väi
kest näitlejat. 

Žüriisse kuulusid Maret Oomer, Meeli Eelmaa, Meelis 
Sekk ja Andres Kask. Paremusjärjestust ei moodustatud. 
Analüüsiti lavastusi, anti tagasisidet juhendajatele, jagati 
preemiaid. 

Tervikliku lavastuse eest pälvis tunnustuse Meriväl-
ja Lasteaia esitatud „Tuhkatriinu“, (juhendaja Annika 
Rimm).

Äramärgitud lavastused ja lasteaiad: Tallinna Kanutiaia 
Huvikool, „Muinasjutt Jänesepojast“ (juhendaja Veera 
Kudrina); Tallinna Mardi Lasteaed, „Kaotsiläinud nuku-
ke“ (juhendajad Anneli Joa, Eve Olgo, Piret Paadimeis-
ter); Tallinna Mardi Lasteaed, „Tipp ja Täpp teevad spor-
ti“ (juhendajad Marianne Kull, Irina Leinsaar, Eve Olgo); 
Tallinna Ümera Lasteaed, „Muinasjutt surnud tsaaritarist 
ja seitsmest vägilasest“ (juhendajad Antonina Liivrand, 

Olga Aleksandrova, Viktoria Maljutina, Viktoria Filippo-
va); Tallinna Paekaare Lasteaed, „Kuidas tekkisid aas-
taajad“ (juhendajad Ülle Ööbik, Maibrit Puusepp, Maie 
Tamme); Tallinna Kivila Lasteaed, „Päev Leiutajate 
külas“ (juhendajad Signe Viitkar, Ruth Siilak); Tallinna 
Seli Lasteaed, „Kuldkalake“ (juhendajad Galina Shein, 
Irina Jefremkova, Alla Seljugina, Zoja Kehtle); Laste-
aed Kelluke, „Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi“ (juhendajad 
Aivi Tubli, Silvi Apsolon, Aina Roos); Tallinna Lasteaed 
Kiikhobu, „Kadunud unenäod“ (juhendajad Kaia Ubar, 
Pille Nevski, Lilian Kitsing).

Teatrifestivali aitasid korraldada Tallinna Haridusamet, 
Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Punase Risti Tal-
linna Selts.

Andres Kask, Tallinna Kanutiaia Huvikooli arendusjuht ja teatri-
õpetaja

Vene kodukeelega lasteaialaste etluskonkursi 
„Eesti keelel kaunis kõla“ võistlejad ja tegijad said 
positiivse kogemuse

„Eesti keelel kaunis kõla“ žürii lemmikud koos žürii 
liikmete, (vasakult)  kirjanik ja luuletaja Jaak Urme-
ti ehk Wimbergi, abilinnapea Mihhail Kõlvarti ja Ees-
ti Lastekirjanduse Keskuse direktori Triin Soonega

Äramärgiti mitmeid lavastusi, pildil on Tallinna 
Kanutiaia Huvikool esitamas näidendit „Muinasjutt 
Jänesepojast“ (juhendaja Veera Kudrina)
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7.2.4 Lasnamäe laste-
aedade teate-
võistlused

20. aprillil 2017 korraldasid Tallinna Loitsu Laste-
aia õpetajad lasteaedade 5–7aastaste laste tea-
tevõistluste päeva.  

Üritus peeti Lasnamäe Kergejõustikuhallis südamekuu 
raames eesmärgiga propageerida laste liikumisaktiivsust. 
Kokku osales 28 Lasnamäe lasteaeda. 

Lapsed võistlesid kolmes osavusvõistluses ja ringteate-
jooksus. Tegevused olid jõukohased ja lõbusad ning te-
kitasid lastes võistkonnavaimu ja kokkukuuluvustunde.

Igale võistkonnale oli ka auhind, mida sponsisid Hildero 
OÜ Lahe Roos, Kadarbiku Köögivili OÜ, Uniplast OÜ, 
kauplused Koduekstra ja Magaziin.

Võistluse korraldasid Loitsu lasteaia õpetajad Laura Jo-
hanson ja Inna Adami Lasnamäe. Korraldamisel abistas 
Tallinna Paekaare Lasteaed. Üritust toetas Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus.

Jekaterina Gritsevskaja, Tallinna Loitsu Lasteaia direktor

Traditsioonilisel teatrifestivali „Kanutiaia kann“ 
mudilaste võistluseltundis seekord näitlemisest 
rõõmu 705 väikest näitlejat

Tervikliku lavastuse eest pälvis tunnustuse Merivälja 
Lasteaia esitatud „Tuhkatriinu“ (juhendaja Annika 
Rimm)
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7.2.5 Mudilaste jõulupoks 
Mustamäe Laste 
Loomingu Majas

16. detsembril 2016 korraldas Mustamäe Laste 
Loomingu Maja ülelinnalise ürituse „Terveks, ilu-
saks, tugevaks“.  

Kahevõitluses tuleb alati välja selgitada parim. Musta-
mäe Laste Loomingu Majas saavad just poisid juba va-
rasest lapsepõlvest tunda seda, mis läbi aegade on kau-
nistanud tulevast meest: suuremeelsust, õilsust, julgust ja 
mehisust.

Enne ürituse algust said noored sportlased näidata oma 
üldfüüsilisi võimeid: võisteldi hüpitsaga hüppamises, 
pallivisetes, tasakaalu- ja vastupidavusharjutustes. 

Seejärel algas jõulupoks. Võistlustel osalesid Mustamäe 
Laste Loomingu Maja liikumisrühm ja külalispoksijad 
Tallinna ja Tartu klubidest. Poisid jagati paaridesse vas-
tavalt vanusele, pikkusele ja poksitehnika oskusele. Iga 
poksimatš kestis kaks üheminutist raundi. Ringikohtunik, 
liikumisrühma juhendaja meister-treener Dmitri Petrja-
kov jälgis ja vältis igat võimalikku ohtlikku olukorda, 
mis võiks lõppeda kasvõi minimaalse vigastusega. Raun-
dide vahel abistasid mudilaspoksijaid lapsevanemad, kes 

elasid oma lastele kaasa ja julgustasid neid võistlema. 

Poistele elasid kaasa tantsutüdrukud tantsurühmadest 
Filigraan ja Pääsuke. See lõi üritusel tõelise ilu ja jõu 
harmoonia, kus poisid esindasid jõudu ja võitlusvaimu, 
tüdrukud aga ilu ja graatsiat. 

Oma partnerist olid seekord osavamad Gabriele Alikai, 
Aleksandr Boikov ja Jan Sebastian Sutt (MLLM), 
Ivan Grebenštšekov ja Richard Neithal (EAK), Nikita 
Perevedentsev ja Daniel Valujev (Klan, Tartu), Domi-
nik Sinkevitš (Tallinna Shaolin) ning Aleks Vitol (Jyos-
hinmon).

Kõiki osavõtjaid  autasustati medalite ja diplomitega, 
võitjaid karikate ja kingitustega, nagu päris poksivõist-
lustel. 

Osavõtja Matvei Kozlovi (5-aastane) isa: „/---/ Mu poeg 
on Dmitri Petrjakovi Liikumisrühma õpilane, ta ei ole 
veel isegi viieaastane ja see poksimatš oli tema jaoks esi-
mene. Ta kaotas punktidega, kuid oleks te näinud, kuidas 
ta rõõmustas oma saavutatud teise koha ja kingituste üle! 
See on seda väärt! Püüdsid näidata, et võitlevad nagu 
täiskasvanud ja unustage nüüd see peavigastuse ohtudest 
rääkimine!“

Osavõtja Ivan Grebenštšekov (7-aastane): „Aitäh korral-
dajale! Tõeline sportlik vaim! Hell ja tugev!“

Projekti „Terveks, ilusaks ja tugevaks“ toetas Tallinna 
Haridusamet.

Dmitri Petrjakov, MLLMi direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, 
liikumisrühma õpetaja, Larissa Ida, MLLMi infojuht 

7.2.6 VI peaotantsutuur 
lasteaialastele ja 
algklassiõpilastele

Juba seitsmendat aastat korraldavad Tantsuklu-
bi Laguun, Twist ja Liivamäe Lasteaed  peotantsu-
tuuri lasteaialastele ja algklassiõpilastele. 

Peotantsutuuri korraldamine on üks viis teha nähtavaks 
lasteaedade ja koolide peotantsukursuste tulemuslikkus. 
Samas annab see lastele võimaluse esineda ja näidata 
oma saavutusi ning pälvida tulemuste eest tunnustust. 

Kokku osales võistlustel 134 last, nendest 60 võistlejat 
lasteaedadest ja 74 koolidest. 

Mudilaste võistlusest (4–5aastased) võttis osa seitse 
paari: 1. koht – Nicolas Farber, Milla Nicole Berzhna-
ja (Tallinna Unistuse Lasteaed), 2. koht – Oliver Anspal, 
Liisa Anspal (Tallinna Magdaleena Lasteaed), 3. koht – 
Ingmar Poll, Diana Timofejeva (Tallinna Tuule Lasteaed 
ja Tallinna Lasteaed Kiikhobu). 

Mudilaste  võistlusest (6–7aastased) võttis osa 19 paari: 
1. koht – Matvey Balabonin, Helena Pärl Jõgi (Laste-

Mudilaste jõulupoksi võistlus sarnanes väliselt 
täiskasvanute võistlusele 
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aed Ojake ja Tallinna Lasteaed Kaseke), 2. koht – Ric-
hard Krasnikov, Karoliina Krasnikova (Tallinna Allika 
Lasteaed), 3. koht – Andrei Kostin, Diana Filaretova 
(Tallinna Lasteaed Pääsusilm).

Lasteaedade printsesside kategoorias võistles kaheksa 
tüdrukut: 1. koht – Elisabet Sikk (Tallinna Luha Laste-
aed), 2. koht – Kristella Käsper (Tallinna Päikesejänku 
Lasteaed), 3. koht – Perla Chantelle Salman (Tallinna 
Luha Lasteaed).

Koolide printsesside võistlusel osales 12 tüdrukut: 1. 
koht – Rebeca Veimann (Tallinna Kesklinna Põhikool), 
2. koht – Rita-Mia Reinap (Tallinna Inglise Kolledž), 3. 
koht – Lisette Neerut (Tallinna Ühisgümnaasium). 

Tantsupaaride 1. klassi vanuseastmes võistles viis paa-
ri: 1. koht – Karl Magnus Smiltinš, Elli Marii Gelentiš 
(Tallinna Prantsuse Lütseum/Tallinna Ühisgümnaasium), 
2. koht – Taaniel Einasto, Karin Pärn (Tallinna Ühisgüm-
naasium), 3. koht – Jakob Oja, Kaisa Marta Krause (Tal-
linna Reaalkool). 

Tantsupaaride 2. klassi vanuseastmes võistles 11 paa-
ri: 1. koht – Kaspar Isand, Meribel Rannala (Tallinna 
Inglise Kolledž), 2. koht – Jan Joonas Pohlak, Karoliina 
Kaseväli (Tallinna Inglise Kolledž), 3. koht – Oskar Bor-
motov, Mariet Laan (Tallinna Inglise Kolledž). 

Tantsupaaride 3. klassi vanuseastmes võistles 11 paa-
ri: 1. koht – Ott Kõu Timusk, Anna Mercedes (Tallinna 
Reaalkool), 2. koht – Oskar Trefner, Veronika Esolainen 
(Tallinna Kesklinna Põhikool), 3. koht – Holger Suurorg, 
Liis Kõrvits (Tallinna Reaalkool). 

Tantsupaaride 4. klassi vanuseastmes võistles neli paa-
ri. Kõik auhinnalised kohad kuulusid Tallinna Reaalkoo-
lile: 1. koht – Lennart Tamm, Krõõt Kudevita, 2. koht 
– Trevor Karro, Liis Reinvee, 3. koht – Frank Richard 
Armin Kolk, Gerda Tiisel. 

Lapsi hindasid kohtunikud Rannar Edovald (A-klassi  
Eesti meister), Eva-Maria Uvarova (C-klassi treeneri 
abi tantsuklubist Impulse), Sergei Golubcov (C-klassi 
tantsija), Karolina Villem (PD, s.t aasta karikas I koht), 
Heleriin Peetson (2016 standard, aasta karikas I koht, la-
dina aasta karikas III koht), Kaidi Tootmaa, (D-klassis 
2015 ladina I aasta karikas), Anett Sandberg (C-klassi 
2016 standardi aasta karika I koht), Erik Johannes Hurt 
(C-klassi 2016 standardi aastakarikas I koht). 

Sel aastal esines avakõnega ja jagas lastele diplomeid Tal-
linna Kesklinna vanem Taavi Pukk. Turniiri juhtis Mar-
tin Trudnikov, võistluse peasekretär oli Sten Tarsalainen, 
muusika eest hoolitses Kert Mattias Purje. 

Võistluste vahel esinevad iga kord eri klubide tantsijad, 
kes on eeskujuks kõigile väikestele peotantsu harrasta-
jatele. Seekord astusid üles Sander Rannik, Rebecca To-
rothea ja Ralf Mattias Purje, Eleanor Kurisoo. 

Imbi Pajula, Liivamäe Lasteaia direktor

7.2.7 Sitsi Lasteaias  
võistlesid taas  
laulu perekonnad

24. märtsil 2017 toimus Sitsi Lasteaias iga-aas-
tane Põhja-Tallinna lasteaedade laulukonkurss 
„Lauluperekond“.

Esinema tuli kuus peret kuuest lasteaiast: Taime, Pää-
supesa, Sitsi, Rukkirääk ja Kajakas ning Juudi lasteaed 
Aviv. 

Esimese koha sai Artjom Begeza isaga (Sitsi Lasteaed, 
laul „Jänes metsas“). Teiseks tuli Liise Vuks emaga (Las-
teaed Pääsupesa, laul „Konna kodu“) ning kolmandaks 
Rommet Tamm õe ja isaga (Lasteaed Rukkirääk, laul 
„Kell kuus“).

Kõik esinejad olid väga tublid ning said uhked tänukirjad 
ja kingitused, kolm esimest ka traditsioonilised karikad.

Olga Glazunova, Sitsi Lasteaia direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö 
alal 

Sitsi Lasteaia iga-aastase Põhja-Tallinna lasteaeda-
de laulukonkursi „Lauluperekond“ võistlejad

Laulukonkursi “Lauluperekond” võitjad - Artjom Be-
geza isaga (Sitsi Lasteaed, laul „Jänes metsas“)
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7.2.8 Viktoriin 
„Matemaatika on 
huvitav“ Tallinna 
Rukkilille Lasteaias

Tallinna Rukkilille Lasteaed korraldas 19. april-
lil viktoriini „Matemaatika on huvitav“, millest 
võtsid osa Haabersti kuue lasteaia 6–7aastased 
lapsed. 

Kolmeliikmelised võistkonnad tulid Tallinna Lasteaiast 
Vikerkaar, Tallinna Meelespea Lasteaiast, Tallinna Kari-
kakra Lasteaiast, Tallinna Nurmenuku Lasteaiast, Tallinna 
Lasteaiast Pääsusilm ja muidugi Rukkilille lasteaed en-
dast.

Laste võistkondadele oli koostatud kuus ülesannet, mida 
sai lahendada nii koos kui ka iga laps eraldi. Kõikide 
lasteaedade võistkonnad olid väga tublid ja tähelepa-

nelikud. Ka algul keerukana tundunud matemaatiline 
ülesanne leidis õige lahendustee. Rukkilille õpetajad on 
arvamusel, et matemaatiliste ülesannete lõimimine laste-
aia õppetegevustesse on oluline laste loogilise mõtlemise 
arendamiseks.

Ülesannete sooritamise vahel said kõik laulda ja mängi-
da. Nii eesti kui ka vene lapsed leidsid ühise suhtluskeele 
ja kõikidel oli hommik meie lasteaias lõbus ning tore. 
Matemaatikaviktoriinist osavõtu eest sai iga laps tänukir-
ja ja väikesed kingitused. Samuti anti tänukirjad lasteae-
dadele. Pärast viktoriini ootas lapsi maiustuste laud. Vik-
toriinilt lahkudes olid nii lapsed kui ka õpetajad rõõmsad 
ja nad ootavad uusi kohtumisi. 

Viktoriini aitasid ette valmistada ja korraldada Rukkilille 
Lasteaia õpetajad Irina Timašjova, Jelena Žeregelja, Ne-
lia Zadvornova, Tatjana Rõbtšenko, Margarita Kempi ja 
Maria Kask. Üritust toetas Haabersti LOV ja Age Tamm, 
kes hoolitsesid laste kingituste ja tänukirjade eest.

Tallinna Rukkilille Lasteaed

7.3.1 Tallinna Nõmme 
Noortemaja poiste 
edu Euroopa juuniori-
de vabalennu meist-
rivõistlustel 

25.–29. juulil 2017 peeti Makedoonias Prilepi  lähistel 
juunioride vabalennu Euroopa meistrivõistlused.

Kohalik lennuväli asetseb ligi 700 meetri kõrgusel mere-
pinnast ja on ümbritsetud mägedega. Ilmastikuolud olid 
ülimalt keerulised: vaheldus pidevalt nii tuule suund kui 
ka tugevus. Esimesel võistluspäeval pidid purimudellen-
durid hakkama saama pidevalt suunda muutva kuni 8 m/s 
puhuva tuulega. 

Eesti noored saavutasid 19 võistkonna seas üldkokkuvõt-
tes väga tubli neljanda koha. Purimudellennukite (F1A) 
võistkond saavutas kuuenda, kummimootoriga lennuki-
te (F1B) võistkond ja sisepõlemismootoritega mudelite 
(F1P) võistkond kumbki neljanda koha.

Individuaalselt oli parim Karl Männik, kes tuli klassis 
F1B pärast teist finaallendu viiendaks. 

Ardo Pärna, Tallinna Nõmme Noortemaja mudellennuringi juhendaja

7.3 Mudilaste ja õpilaste  
 rahvusvahelised saavutused

Juunioride vabalennu Euroopa meistrivõistlustel Ma-
kedoonias üldkokkuvõttes neljanda koha saavutanud 
Eesti võistkond



KONKURSID, VÕISTLUSED, SAAAVUTUSED                235

7.3.2 Lasnamäe Muusika-
kooli  ansambli 
Tuuleviiul edu 
Moskvas

Juba teist aastat järjest on viiuliansambel Tuule-
viiul edukalt esinenud rahvusvahelistel konkurs-
sidel Venemaal.

Ansambel Tuuleviiul sai alguse Lasnamäe Muusikakooli 
loomingulisest viiuliõpetajast Kristi Alasist, kes oskusli-
kult ühendas klassikalise viiulimängu pärimusmuusika-
ga. Koos Lasnamäe Muusikakooli ja VHK Muusikakooli 
õpilastega viljeletakse Eesti pärimusmuusikat.  

2016. aastal saavutati 1. koht Pihkvas ansamblimängija-
te konkursil rahvamuusika kategoorias. 

Jaanuaris 2017 kutsuti ansambel esinema Moskvasse    
V rahvusvahelisele noorte talentide konkurss-festivalile. 
Kolmepäevase ürituse korraldas Mosgaz ja sellel osales 
üle 300 noore muusiku ja 350 noort kunstnikku. Žürii 
kuulas 230 etteastet kolmes kategoorias. Lasnamäe muu-
sikakooli ansambel Tuuleviiul saavutas laureaadi tiitli 
ja 3. koha ning osales suurejoonelisel galakontserdil 
Moskva riiklikus folklooriteatris Vene Laul. Tuuleviiuli 
esinemist mainiti ajalehes Moskva Õhtuleht, eriti meel-
dis, et lauljad saatsid rahvalaulu ise viiulitel.  

Eesti lapsed tutvusid Abhaasia, Moldaavia, Valgevene, 
Serbia, Kasahstani eakaaslaste esitatud rahvamuusikaga. 
Muusika ei vaja tõlget, vaid on kõigile mõistetav olene-
mata keelest. Osalejad said tutvuda ka Moskva maailma-
kuulsate kunsti- ja kultuuriväärtustega. Pingelised päe-
vad lõppesid Punase väljaku liuväljal uisutades.

Maile Harik, Lasnamäe Muusikakooli vanemõpetaja 

7.3.3 Reaalkooli noor-
mehed tulid koolide 
korvpalli MMil viie-
teistkümnendaks

Tallinna Reaalkooli 10. ja 11. klasside noormehed 
käisid 29. aprillist 7. maini 2017 Horvaatias Poreci 
linnas koolidevahelisel korvpalli MMil. 

Kohal olid poiste võistkonnad 32 riigist ja tüdrukute 
võistkonnad 28 riigist. Koolidevaheline MM peeti sel 
aastal 24. korda. 

Alagrupis oldi koos India, Soome ja Ungariga ning kao-
tati ainult Soomele, mis tähendas alagrupis teiseks jää-
mist. Uueks vastaseks tuli Türgi. See mäng otsustas, kas 
mängitakse 1.–8. koha või 9.–16. koha peale. Mängu 
kahjuks ei võidetud. Hiljem saadi teada, et Türgi võist-
konnast on kaks meest mänginud Euroliigas. Kaotus 
tuli vastu võtta ka mängudes Sloveenia ning Belgia FL 
(Flandria) meeskondadega. Viimasel päeval ootas ees 
mõõduvõtt Kosovoga 15.–16. koha peale. Võidujanu oli 
suur, sest vastasmeeskond ei näinud sugugi välja korv-
pallurite moodi. Mäng läks üle kivide ja kändude, aga 
hea tiimitöö tõi võidu. 

Seega kokkuvõttes maailmas 15. koht! 

Reaalkooli meeskonda kuulusid Mathias Kübar, Kris-
tofer Veismann, Georg Simon Herodes, Rasmus Puusta, 
Albert Saar, Mikk Viigand, Mikk Tali, Mikk Truve, Kas-
par Kalle, Oliver Suurorg, Tauri Miggur, Arthur Entsik 
ning treeneriteks olid Meelis Songe ja Erik Mäe.

Kuna päevas oli üks mäng, sai tutvuda kohaliku loo-
dusega ning mõned korrad käidi ka Poreci kesklin-
nas. Ilmad olid ilusad, basseinivesi jääkülm, kuid see 
ei heidutanud mitte kedagi ning esimesed Vahemere 
ujumised said kogu meeskonnaga tehtud. Tutvuti palju-
de inimestega eri riikidest ning õpiti tundma erinevaid 
kultuure. Kokkuvõttes positiivne spordireis matemaati-
kutele. 

Kaspar Kalle, Tallinna Reaalkooli 10. klassi õpilane

Moskva konkurssidel edu saavutanud Lasnamäe 
Muusikakooli ansambel Tuuleviiul  
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7.3.4 Lasnamäe 
Muusikakooli 
 akordionistid tulid 
teiseks konkursil 
„Naujene 2017“

2.–4. aprillil 2017 toimus Daugavpilsis (Lätis) 15. 
rahvusvaheline akordionistide konkurss. 

Taissia Karsakova (1. klass) ja Artur Kuznetsov (2. klass) 
Lasnamäe Muusikakoolist saavutasid kumbki oma klassi 
kategoorias 2. koha. Nende õpetaja on Aivi Tilk.

Konkurss toimub muusikakoolide, kesk- ja kõrgastme 
kategoorias, peale klassikalise programmiga kategooria-
te on eraldi kategooria varieteemuusikale. Võisteldakse 
klasside kaupa: esimesed klassid omavahel, teised oma-
vahel jne. Konkurssi korraldab Naujene Muusikakooli 
direktor Spodris Kacans. 

Sel korral oli kohal rekordarv võistlejaid: 1.–3. klassini 
124 noort akordionisti, sh 1. klassis 27 ja 2. klassis 44 
õpilast. Esindatud olid Valgevene, Serbia, Poola, Leedu, 
Läti jne. Eestist võistles kokku 17 akordionisti: Türilt, 
Võrust, Koerust ja Tallinnast. Eestlastele oli see neljas 
kord osaleda Naujene konkursil. 

Lasnamäe Muusikakool 

7.3.5 Rahvusvahelise 
väitluskonkursi 
„Jugend Debattiert 
International“ võit 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi õpilased väitlesid 
end üleriigilise väitluskonkursi „Jugend Debat-
tiert International“ (JDI) finaali võitjaks.

21. märtsil 2017 toimus Kadrioru Saksa Gümnaasiumis 
koolivoor. Seekord väitlesid 10. ja 11. klassi õpilased 
teemal „Kas väitlus peaks olema koolis kohustuslik õp-
peaine?“. 

Lätis võistelnud Lasnamäe Muusikakooli akordionis-
tid koos õpetajatega

Üleriigilise väitluskonkursi „Jugend Debattiert Inter-
national“ (JDI) võitjad Kadrioru Saksa Gümnaasiumist
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JDI üleriigilises poolfinaalis 5. aprillil esindasid kooli 10. 
klassist Marten Aun, Robert Seredenko, Mark Gorbunov, 
Anna-Liis Torm-Kriis ja 11. klassist Mikael Kelomees, 
Anetta Grete Duubas, Junianna Zatsarnaja, Elvi Tuisk. 
Poolfinaalis väideldi teemal „Kas Eestis peaks 1.–8. klas-
sis asendama hinded tunnistusel sõnalise hinnanguga?“. 

27. aprillil kuulutati Eesti Kunstimuuseumis ürituse 
„Saksa kevad“ raames väitlusvõistluse üleriigilise finaali 
võitjaks Elvi Tuisk Kadrioru Saksa Gümnaasiumist, tei-
se koha sai Junianna Zatsarnaja samast koolist.

Lehti Hiller, Kadrioru Saksa Gümnaasium

7.3.6 Kopli  noortemaja 
 t antsustuudio EXTEMP 
sai Jurmalas esi koha

Tallinna Kopli Noortemaja estraaditantsustuu-
dio EXTEMP osales 14.–15. jaanuaril 2017 Jurma-
las  3. rahvusvahelisel show-programmide kon-
kurss-festivalil „Christmas Surprise“. 

EXTEMPi keskmine grupp saavutas esikohad nii oma 
uue kavaga „I gotta dance“  kui ka juba tuntud tantsuga 
„Erilised“. Vanem grupp saavutas tantsuga „Hinge mo-
noloog“ teise koha.  

Mõlemat rühma juhendab Tallinna aasta õpetaja 2016 
Olesja Kazeko. 

Tallinna Kopli Noortemaja estraaditantsustuudio 
EXTEMP võistles edukalt Jurmalas rahvusvahelisel 
show-programmide konkurss-festivalil „Christmas 
Surprise“

EXTEMPi Jurmalas saavutatud esikohtade ja teise 
koha diplomid

Konkursilt tuldi koju rikkalike kogemustega ja üliõnne-
likena ning täis uut indu valmistuda veebruaris algavaks 
tantsukonkursiks „Koolitants“.

Riina Olveti, Tallinna Kopli Noortemaja metoodik-projektijuht 
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7.3.7 Tallinna Kunstikooli 
õpilaste edu UNESCO 
konkursil 

Igal aastal korraldab Prantsusmaal Troyes’ linnas 
asuv UNESCO kultuurikeskus 3–25aastastele las-
tele ja noortele rahvusvahelise kunstikonkursi. 

2017. aasta teemaks oli „Water, blue gold“ ja konkursile 
laekus tuhandeid töid kogu maailmast. Tallinna Kuns-
tikooli õpilased esinesid väga edukalt ja saavutasid 14 
auhinnalist kohta.  

14–17-aastaste vanuserühm: Anna Krupina – 2. koht 
(juhendaja Anu Kalm); Anastasija Poljakova – 5. koht 
(juhendaja Riina Raheltšik); Anna Klimova – 7. koht (ju-
hendaja Anu Kalm); Helen Puškin – 12. koht (juhendaja 
Anu Kalm); Diana Nožejeva – 13. koht (juhendaja Riina 
Raheltšik); Diana Šaab – 15. koht (juhendaja Riina Ra-
heltšik); Anastasija Evnovitš – 16. koht (juhendaja Rii-
na Raheltšik); Wendy Priks – 20. koht (juhendaja Anu 
Kalm); Johanna Lisette Viskar – 24. koht (juhendaja Anu 
Kalm). 

18–25-aastaste vanuserühm: Marleen Müller – 2. koht 
(juhendaja Kai Kuusing); Anet Lukas – 4. ja 7. koht 
(juhendajad Anu Kalm ja Aimar Kristerson); Anastasia 
 Volovik – 11. koht (juhendaja Anu Kalm); Viktoria Jaki-
muk – 14. koht (juhendaja Pilvi Blankin Jones).

Tallinna Kunstikoolis tunnustati võitjaid ja nende juhen-
dajaid ning söödi tähtsa sündmuse puhul torti.

Kristi Põldoja, Tallinna Kunstikooli õppealajuhataja 

7.3.8 Eesti õpilasleiutajate 
konkurss „Eesti otsib 
leiutajat!“

6. detsembril 2016 andis president Kersti Kalju-
laid TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses 
Mektory üle auhinnad õpilasleiutajate konkursi ja 
videokonkursi „Eesti otsib leiutajat!“ parematele. 
Nende seas oli mitmeid noori tallinlasi.

„Selleks et Eesti riigil saaks endiselt minna väga hästi, on 
meil vaja üks miljon leiutajat. Siis on meil vähemalt mil-
jon suurepärast ideed ja kui iga neist suudab tööle raken-
dada kümme inimest, on maailmas juba kümme miljonit 
inimest, kes teevad meie leiutisi suuremaks ja puhuvad 
neile elu sisse. See on ambitsioonikas eesmärk,“ ütles ri-
igipea õpilastele auhindu üle andes. Presidendi sõnul on 
leiutamine selles mõttes unikaalne protsess, et seda ei saa 
kunagi automatiseerida. „Kahekümne aasta pärast teevad 
robotid paljusid neid asju, mida praegu teevad inimesed, 

aga leiutamise robotit mina ette ei kujuta,“ märkis riigipea.

Eesti Teadusagentuuri, Eesti Rahvusringhäälingu ja „Ees-
ti Vabariik 100“ korraldatud riiklikule konkursile esitas 
tänavu oma ideed 996 noort leiutajat 109 Eesti koolist ja ka-
hest eesti koolist välismaal, üheksast lasteaiast ning kolmest 
huvikoolist. Ideid ja leiutisi tuli kõigist Eesti maakondadest.

Konkursile saadetud ideid ning lahedusi hinnati kolmes 
vanuserühmas: 1.–4. klassi lastelt oodati fantaasiarik-
kaid ideid, 5.–9. klassi õpilased pidid idee kõrval välja 
tooma ka võimaliku tehnilise lahenduse, 10.–12. klassi 
õpilaste välja pakutud lahendused pidid olema reaalselt 
teostatavad. Videokonkursil „Eesti otsib leiutajat!“ osale-
nud noored saatsid peale oma leiutise kuni üheminutise 
videoklipi endast. Nende alusel valiti välja 40 noort, 
kellest ERR toodab Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks 40 
lühidokumentaalfilmi.

Preemiasaajate hulgas olid järg-
mised Tallinna lasteaialapsed ja 
õpilased. 
Riiklik preemia, 1.–4. klassi vanuserühm

 ► I preemia (400 eurot): Siim Oliver Virro (Tallinna 
Kesklinna Põhikooli 3. klass, töö „Targad ujumispril-
lid“); Aleksander Urbala (Kelmiküla Lasteaia Naer-
ulindude rühm, töö „Sassi pudrujahutaja“).

 ► II preemia (300 eurot): Otto Lõoke (Gustav Adolfi 
Gümnaasiumi 1. klass, töö „Lumepurskkaev“); Ar-
tur Püss ja Heiki Lõhmussaar (Tallinna Vaba Wal-
dorfkooli 4. klass, töö „Emme jagamise äpp“); Dina 
Voinova (Tallinna Nurmenuku Lasteaia Nurmenuku 
rühma töö „Seade vanematele meelde tuletamaks 
lasteaeda jäetud lastele lehvitamist“).

 ► III preemia (à 200 eurot): Helga Maari Lepasepp 
(Tallinna Reaalkooli 3. klass, töö „Lint“); Erik 
Maidla (Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 3. klass, 
töö „Kookonmadrats“); Konrad Sirel (Tallinna 
Reaalkooli 4. klass, töö „Automaatpiduriga jalutus-
rihm“); Kaarel Süld (Tallinna Reaalkooli 2. klass, 
töö „Koolitee huvitavaks!“ prillid“); Eva-Lotta Urke 
(Vanalinna Hariduskolleegiumi Lasteaia „Aiake“ va-
nem rühm, töö „Katkestusteta (tõuke)rattasõit (vana-)
linna kõnniteedel“).

Riiklik preemia, 5.–9. klassi vanuserühm

 ► I preemia (500 eurot): Uku Allikvere (Tallinna 21. 
Kooli 6. klass, töö „Värve muutev lipp“). 

 ► II preemia (400 eurot): Lauri Laaspere (Tallinna Teh-
nikagümnaasiumi 9. klass, töö „Elektromagnetiga 
jootekolb“).

 ► III preemia (300 eurot): Gregor Ludvig Kikas (Tal-
linna Reaalkooli 6. klass, töö „Kips ei sega riietumist“ 
eest; Ardi Raag (Tallinna Reaalkooli 5. klass, töö 
„Oopiumivaba oopiumimoon“).
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Riiklikud preemiad Tallinna pari-
mate tööde juhendajatele

 ► I preemia saanud tööde juhendajate preemiad (400 
eurot): Kristi Kiviaru (Tallinna Kesklinna Põhi-
kool), Heiki Urbala (Tallinna Kelmiküla Lasteaed).

 ► II preemia saanud tööde juhendajate preemiad 
(300 eurot): Maarja Kask (Salto AB OÜ) ja Jaani-
ka Pärnamägi (Gustav Adolfi Gümnaasium), Reena 
Uusmets (Tallinna Nurmenuku Lasteaed).

Eriauhinnad

 ► Teaduskeskuse Ahhaa auhind: Aleksander Urbala, 
Tallinna Kelmiküla Lasteaed, „Sassi pudrujahutaja“.

 ► Energia Avastuskeskuse auhind: Uku Allikvere, Tal-
linna 21. Kool, „Värve muutev lipp“.

 ► TTÜ Mektory tehnoloogiakool: Konrad Sirel (Tal-
linna Reaalkool, „Automaatpiduriga jalutusrihm“).

Preemiaga kaasnes rahaline auhind ning pildistamine 
president Kersti Kaljulaidiga.

Kõik preemiasaajad:

 
http://eestielu.goodnews.ee/lisatud-koik-tunnustuse-saajad-
president-kaljulaid-tunnustas-tana-opilasleiutajate-konkursi-

parimaid/ 

Allikas: Good News „Lisatud kõik tunnustuse saajad! President Kalju-
laid tunnustas täna õpilasleiutajate konkursi parimaid“

7.3.9 Kullo õpilane tuli rah-
vusvahelisel kunsti-
konkursil teiseks

Rahvusvahelisel noorte kunstnike konkursil „Loo-
mingu valgus“ saavutas Kullo kunsti- ja meister-
damisringi õpilane Nora Van Ballaer 8aastaste 
vanuserühmas 2. koha. 

Õpilast juhendas õpetaja Jekaterina Kaljukivi.

Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja eestvedamisel 
teist puhku korraldatud rahvusvahelise kunstikonkursi 
„Loomingu valgus“  teema oli „Tähine tee“, mis oli ins-
pireeritud Juri Gagarini 55 aastat tagasi toimunud lennust 
ümber maakera.
Kairi Kaugema, Tallinna Huvikeskuse Kullo direktori asetäitja noor-
sootöö alal

7.3.10 Tallinna 32. 
Keskkoolis on Eesti 
edukamad teatri- ja 
filmiõpilased

Tallinna 32. Keskkooli näitetrup KOKK ehk Kuns-
tiliselt On Kõik Korrektne saavutas tipptulemuse 
nii Tallinnas kui ka üleriigilisel kooliteatrite fes-
tivalil. 

Põhikooli grupp tuli laureaadiks lavastusega „Klassieks-
kursioon“. Loos kasutati Henno Käo luuletekste, mille 
juhendaja Eva Kalbus oli oma teksti ja idee abil sidunud 
lavastuslikuks tervikuks. Samuti oli tükk paljude osale-
nud truppide lemmiklavastus ning mitu näitlejapreemiat 
sai erinevatel konkurssidel Timo Lipp (6.a klass). Põhi-
koolitrupis mängiv Mattias Härm (6.a klass) võitis ülerii-
gilisel etlejate konkursil grand prix. 

Gümnaasiumi grupp tõlgendas Anton Tšehhovi novelle 
lavastusega „Elu on ilus“ ning sai samuti üleriigilise kooli-
teatrite festivali laureaadi tiitli. Näitlejapreemia pälvis 10.d 
klassi õpilane Marcus Ellervee. Õpilasžürii valis lavatüki 
päeva lemmiklavastuseks. Lavastus sai laureaadi tiitli ka 
Saaremaa miniteatripäevadel. Näitlejapreemiad pälvisid Jes-
sica Agneta Kari, Maarja Tosin (11.d klass) ja Marko Ehastu 
(11.a klass). Juhendajate žürii valis nad oma lemmikuks.

Rahvusvahelisel noorte kunstnike konkursil „Loomin-
gu valgus“ 2. koha saavutanud Kullo kunsti- ja meis-
terdamisringi õpilase Nora Van Ballaer’i võistlustöö 

http://eestielu.goodnews.ee/lisatud-koik-tunnustuse-saajad-president-kaljulaid-tunnustas-tana-opilasleiutajate-konkursi-parimaid/
http://eestielu.goodnews.ee/lisatud-koik-tunnustuse-saajad-president-kaljulaid-tunnustas-tana-opilasleiutajate-konkursi-parimaid/
http://eestielu.goodnews.ee/lisatud-koik-tunnustuse-saajad-president-kaljulaid-tunnustas-tana-opilasleiutajate-konkursi-parimaid/
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12.c klassi noormehed Meel Paliale, Urmet Piiling, Mark 
Nicholas Kirch, Ülo Pajutee, Raul Hannus ja Karl Robert 
Teder võitsid teist aastast järjest Tallinna suurima õpilas-
filmide konkursi NUI ja riigi suurimal amatöörfilmifesti-
valil Rakveres õpilaskategoorias grand  prix (2017. aas-
tal filmiga „Raisatud miilid“, 2016. aastal filmiga „Kui 
tuleb päev“). Meel Paliale ja Urmet Piiling valiti ka koo-
li andekateks lasteks 2017 ning käisid oma filmihuvist 
rääkimas Marko Reikopiga saates „Ringvaade“. Klassi 
on üldse tulnud kokku suurepärased filmiinimesed ning 
eelmisel aastal valiti klassi filmitööstus kooli aasta teoks.

Tallinna voorust on kirjutatud ptk 7.1.17.

Kristel Kubber, Tallinna 32. Keskkooli huvijuht

7.3.11 Tallinna Nõmme 
Põhikooli õpilased on 
tugevad loovtöödes

Tallinna Nõmme Põhikooli üheks prioriteediks 
on kujunenud omanäoliste ja sisukate loovtööde 
koostamine III kooliastmes. 

Forseliuse Seltsi korraldatud loovtööde võistlusel tun-
nustati eripreemiaga Annigrete Suimetsa, Sirli Roosve ja 
Sanna Kesküla loovtööd „Nõmme koduaed linnulennult“ 
(juhendajad lapsevanem Maire Suimets, õpetajad Marge 
Kaldver ja Kaija Pahk). 

Üleriigilisel ajaloo uurimis- ja loovtööde võistlusel sai 
eripreemia Kristi Aitsami juhendatud loovtöö „Eesti rah-
vatantsu „Seitse pruuti“ koreograafia loomine ja õpet-
amine“, mille autorid on Kärt Kingisepp, Amanda Tender 
ja Elisabeth Püüa 9.a klassist.

Rita Anton, Tallinna Nõmme Põhikooli õppealajuhataja Marge Kald-
ver, Tallinna Nõmme Põhikooli huvijuht 

7.3.12 Gustav Adolfi 
Gümnaasiumist on 
tulnud mitu teadus-
saate „Rakett 69“ 
võitjat 

Kui noorte õpi- ja kasvukeskkonnas on loomeva-
badus toetatud, saavad anded omale soodsa pin-
nase arenguks. 

Saatest „Rakett 69“ saadav impulss – saada teada, olla 
uudishimulik, tegus, ettevõtlik, julge, innukas, loov ja te-
rav – on käivitavaks jõuks tuhandetele noortele, saamaks 
motivatsiooni, olla enesekindel, uurida ja tunda maailma 
asjade vastu huvi. Gustav Adolfi Gümnaasiumist (GAG) 

on võrsunud kolm võitjat:

 ► Timothy Henry Charles Tamm – II hooaja võitja 
2012

 ► Frida Laigu – VI hooaja võitja 2016

 ► Karl Vilhelm Valter – VII hooaja võitja 2017

8. mail 2017 andsid saate võitjad Frida Laigu (12.b) ja 
Karl Vilhelm Valter (9.c) koos seal osalenud 11.b klassi 
õpilaste Jaan Roobi ja Birgit Sõrmusega klassijuhataja-
tunni 11.b reaal- ja loodussuunaga klassile. Nad rääkisid 
oma kogemustest ning tähelepanekutest, mis viisid nad 
teadussaate „Rakett69“ võidule. 

Kuna neli raketlast olid tiimina klassi ees, ei pääsenud 
nad ka ülesandest, mille andis neile 11.b klass. 

Allikas: Gustav Adolfi Gümnaasium

7.3.13 Kullo kooristuudio 
Ellerhein osales edu-
kalt koorifestivalil 
Tallinn 2017

Tallinna Huvikeskuse Kullo kooristuudio Ellerhein 
tütarlastekoor ning lastekoor saavutasis kõrgeid 
tulemusi 20.–22. aprillini toimunud rahvusvaheli-
sel koorifestivalil Tallinn 2017. 

Tütarlastekoor saavutas festivali konkursil kaks esi-
kohta: 1. koha nais- ja meeskooride kategoorias ning 1. 
koha rahvamuusika kategoorias. 

Samuti osales tütarlastekoor kuue koori seas grand 
prix’ voorus. Tütarlastekoor Ellerhein pälvis žüriilt kõigi 
kategooriate kõrgeima punktisumma. 

Lastekoor saavutas konkursil lastekooride kategoorias 3. 
koha. Konkursi grand prix’ võitis segakoor Maska Lätist.

Tütarlastekooriga oli laval dirigent Ingrid Kõrvits, konkur-
siks aitasid kooril valmistuda koormeister Ülle Sander ning 
hääleseadja Vilja Sliževski. Lastekoori dirigeerisid Anneli 
Mäeots ja Ilona Muhel, klaveril saatis Reinut Tepp.

Peale konkursi esines tütarlastekoor Ellerhein ainsa Ees-
ti koorina festivali avakontserdil metodisti kirikus ning 
lõppkontserdil Estonia kontserdisaalis, esitades Veljo 
Tormise muusikat, ning lastekoor meeleolukal kooride 
kontserdil Hopneri maja saalis.

Rahvusvahelisel koorifestivalil Tallinn 2017 võistles 
kokku 31 koori seitsmest riigist 1200 lauljaga. Konkurssi 
korraldati juba 15. korda.
Kairi Kaugema, Tallinna Huvikeskuse Kullo direktori asetäitja noor-
sootöö alal
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7.3.14 Kullo KT stuudio oli 
edukas tantsuvõist-
lusel Kuldne Karikas 

Tallinna Huvikeskuse Kullo KT Stuudio osales 
20.–21. mail 2017 Kuldse Karika finaali soolode ja 
duode võistlusel. 

Osalejaid oli rekordiliselt palju ja konkurents tihe. KT 
Stuudio õpilastest sai lava proovida 18 tüdrukut. 

Üritusel jõudsid mitmed tantsijad poolfinaalidesse ning 
saavutasid kõrgeid kohti esikümnes: 

 ► Evaliis Läll (S3): Noored I Show Soolo 2. koht 

 ► Evaliis Läll ja Anette-Laura Porrmann (S3): Noored I 
Show Duo 3. koht 

 ► Triin Soo ja Anna Maria Teras (S1): täisakasvanute 
Show Duo 3. koht 

 ► Evaliis Läll (S3): Noored I Kuldse Karika Mix 4. koht 

 ► Karolina Lass ja Janne-Liis Otti (N1): Noored II 
Show Duo 4. koht 

 ► Triin Soo (S1): Täiskasvanute Show Soolo 6.–7. koht

Minnamari Murel, Huvikeskuse Kullo KT stuudio

7.3.15 Tallinna  õpilased 
esinesid hästi 
disaini konkursil 
„NODI – noored 
 disainivad“

Tallinna Kopli Noortemaja ja Tallinna Huvikeskuse 
Kullo õpilaste tööd said tunnustatud üleriigilisel 
konkursil „NODI – noored disainivad“.

NODI on Eesti Kunstikoolide Liidu korraldatav konkurss, 
mille eesmärk on edendada disainiharidust, tuua disaini 
juurde noori vanuses 8–19 eluaastat, ärgitada neid enne-
olematuid lahendusi luues maailma paremaks muutma.

2017. aastal oli konkursi teemaks „Sokk“ ning kok-
ku laekus 1009 tööd 44 koolist.

Kopli noortemaja 7-aastased õpilased Anna Rudenko, 
Anastasia Haritonova ja Aleksei Sorokin pälvisid oma 
töödega Suva lemmiku tiitli. Õpilased lahendasid oma 
ideed sini-must-valgetes  rahvusvärvides ja lillemustri-
tes. Lapsi juhendas õpetaja Jelena Voronova.  

Huvikeskuse Kullo kunsti ja meisterdamise ringi õpilane 
Liisa-Mishelle Nurm pälvis Kunstikoolide Liidu eripree-
mia. Liisa juhendaja on õpetaja Jekaterina Kaljukivi.

Et konkursi üheks koostööpartneriks on AS Suva, kut-
suti Kopli noortemaja õpilased ekskursioonile suka- ja 
sokivabrikusse Suva, et nad näeksid sokkide valmimist 
oma silmaga. Ekskursioon oli tänuks huvitavate kavan-
dite eest ning Suva peadisainer Liia Aid andis mõista, et 
aprillis peaksid valmima nende kavandite järgi sokkide 
näidispaarid. Asjaosalised hoiavad pöialt, et sokid Eesti 
Vabariigi saja aasta juubeliks lettidele jõuaksid. 

Allikas: Riina Olveti, Tallinna Kopli Noortemaja metoodik-projekti-
juht; Tallinna Huvikeskus Kullo

Tallinna Huvikeskuse Kullo KT Stuudio osales edukalt 
tantsuvõistluse Kuldne Karikas finaali soolode ja 
duode võistlusel

Üleriigilisel konkursil „NODI – noored disainivad“ Suva 
lemmiku tiitli saanud valitusd Kopli noortemaja õpi-
lased Anna Rudenko, Anastasia Haritonova ja Aleksei 
Sorokin  
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7.3.16 Üleriigiline roboti-
võistlus „Võru Roboti 
Tsõõr“ ja „Robomiku 
lahing“ 

22. aprillil 2017 toimunud üleriigilisel robotivõist-
lusel „Võru Roboti Tsõõr“ ja „Robomiku lahing“ 
saavutasid kõrgeid tulemusi Tallinna mitme kooli 
õpilased.

Tallinna 21. Kool (juhendaja: õpetaja Mai Pitsner): 

 ► 1. koht vabaklassis – Karmo Sooväli (7.b klass) ja 
Martin Aleksander Levo (6. c klass); 

 ► 2. koht Scratch-animatsioonis, 2. koht Scratch-män-
gus ja 3. koht Lego EV3/NXT animatsioonis – Roosi 
Riin Leht (6. c klass);  

 ► 3. koht Scratch-mängus – Kirke Kupits (5.d klass), 
Oskar Olle Laur (4. c klass) ja Henry Rauniste (5.b 
klass).

Tallinna Huvikeskus Kullo

 ► 1. koht – Mikk Kruusalu (16) joonejärgimise võist-
lusklassis. Mikk Kruusalu on osalenud Kullo robotie-
hituse huviringis juba kuus õppeaastat, tema õpetaja 
on Mait Murumäe.

 ► Võru kutsehariduskeskuse ja MTÜ Robootika korral-
datav suur robootikavõistlus „Võru roboti tsõõr“ ja 
„Robomiku lahing“ toimusid tänavu juba kolmandat 
korda. Seekord oli võistlejaid üle Eesti kokku tulnud 
ligi 600 ning oskused pandi proovile 16 võistlusklas-
sis. Kõige populaarsem oli taas kord „Lego sumo“, 
kus osales 120 robotit.

Allikas: Kairi Kaugema, Tallinna Huvikeskuse Kullo direktori asetäitja 
noorsootöö alal; Tallinna 21. Kool 

7.3.17 Noored ehitasid 
võistlusel Goldbergi 
masinaid

Tallinna Tehnikakõrgkool korraldas 4. novemb-
ril 2016 Kultuurikatlas „Goldbergi võistluse“, 
mille käigus ehitasid 7.–12. klasside õpilased 
fantaasia masinaid. 

See oli meeleolukas ja noori inspireeriv üritus, mis kan-
dis ka teaduse populariseerimise eesmärki. Võistlusel 
osales koole üle Eesti: Tallinna Reaalkool, Merivälja 
Kool, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Kadrina Keskkool, 
Vasalemma Põhikool, Parksepa keskkool, Kärdla Põhi-
kool, Ülenurme Gümnaasium ja Kehra Gümnaasium. 
Päeva moderaator oli ERRi ajakirjanik Eeva Esse, võist-

luselt tegi otseülekande Baltic Broadcasting. Žüriis olid 
Frida Laigu („Rakett 69“ võitja), Eesti Energia esindaja 
Rene Joost, Merko Eesti Ehitus esindaja Ahto Aruväli, 
Tehnikakõrgkooli ja Tehnikaülikooli teadurid. 

Parima fantaasiamasina valmistasid Kehra kooli 11. klas-
si noormehed. Teisele kohale tuli Tallinna Reaalkooli 
võistkond. 

Kolmandaks tulid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 9.a 
klassi õpilased. Masina ehitusse olid kaasatud Martin 
Kivimaa, Miron Šois, Kadri Muuga, Juss Tali ja juhirol-
lis Gregor Pihlak. Meeskonnatööd saatsid õhin ja avas-
tamisrõõm. Idee autorid olid õpilased ise. Õpetaja Tõnu 
Tammar kontrollis tegevuse tehnilist poolt, ohutust ja 
rõhus töö esituse esteetilisele küljele. Ürituse patrooni 
Priit Muuga tänusõnad olid järgmised: „Õnnitleme tublit 
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 9.a klassi võistkonda, kes 
said üleriigilisel Goldbergi masinate ehitamise võistlusel 
tubli kolmanda koha, jäädes alla vaid Kehra Koolile ja 
Reaalkoolile. Suur tänu tööõpetuse õpetajale Tõnu Tam-
marile juhendamise, kannatlikkuse ja ettevõtlikkuse eest. 
Oli väga äge ja pingeline võistlus!“

Laura-Liisa Perova, Kadrioru Saksa Gümnaasium

7.3.18 Tunnustused 
3D-jõuluehete 
disaini konkursil

Tallinna õpilaste tööd pälvisid tunnustuse Eesti 
Tööõpetajate Seltsi ja Eesti Informaatikaõpetaja-
te Seltsi korraldatud 3D-jõuluehte konkursil. 

Välja tuli mõelda ja esitleda 3D-printimise projekt. Kon-
kursil osales 19 kooli ja kokku esitati sadakond tööd. 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 9.a klassi õpilased 
Martin Kivimaa, Miron Šois, Kadri Muuga, Juss Tali ja 
Gregor Pihlak ehitasid Goldbergi masina ning saavu-
tasid 3. koha „Goldbergi võistlusel“ 
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Ristiku Põhikool oli ainus, kes osales kõikides kategoo-
riates (tikkimismasinaga tikkimine, CNC-freesimine, 
3D-printimine). Kool pälvis tunnustuse CNC-kategoorias 
ning sai auhinnaks akutrelli. Õpilasi juhendasid õpetajad 
Kristel Kaiv ja Jürgo Nooni.

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi (KSG) projekt nägi ette 
mängumajade, mikromootorite ja jõuluehete valmista-
mist. Nende kõigi puhul on 3D-prinditavad detailid va-
jalikud. KSG 8.b klassi õpilase Sten Kaarel Marveti tööd 
tunnustati 3D-jõuluehete disainikonkursil 3DC.io lem-
miku tiitliga. Auhinnaks saadi 3D-printer.

Kõiki töid saab näha innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses 
Mektory. 

Karin Raidma, Ristiku Põhikooli huvijuht; Laura-Liisa Perova, Kad-
rioru Saksa Gümnaasium

7.3.19 Tallinna Rõõmupesa 
Lasteaia poisid said 
„Meeste turnipeol“ 
hõbemedali

5. märtsil 2017 tähistas Eesti Spordiselts Kalev 
naistepäeva „Meeste turnipeoga“, kus Tallinna 
Rõõmupesa Lasteaia isade-poiste esinemine päl-
vis hõbemedali.

Rõõmupesa lasteaia võimlemiskava koostas liikumis-
õpetaja Eveli Strandson.

Audentese Spordihoonesse kogunesid võimlemisrühmad 
üle Eesti, nende hulgas ka kaks lasteaedade liikumisrüh-
ma, mõlemad Tallinnast. 

Lea Pihelgas, Tallinna Rõõmupesa Lasteaia direktor

7.3.20 Tallinna Kuristiku 
Gümnaasiumi edu-
kas iluuisutaja pürib 
olümpiale

7.–8. jaanuaril 2017 toimusid Tallinnas Eesti noor-
te meistrivõistlused iluuisutamises. 

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Artur 
Gruzdev võitis koos Viktoria Semenjukiga jäätantsus 1. 
koha, Gioia Pucci ja Kevin Ojala saavutasid 2. koha.

Artur Gruzdev alustas uisutreeningutega kolmeaastaselt, 
Viktoria Semenjukiga on ta koos uisutatud viimased viis 
aastat. Trenni tehakse kuus korda nädalas paar-kolm tun-
di. Järgmiseks sihiks on märtsis 2017 peetavad noorte 

meistrivõistlused Hiinas ning 2018. aasta olümpiamän-
gud PyeongChangis. 

Marilis Kirotar, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonna-
õpetuse õpetaja

7.3.21 Kullo kalameeste 
võidud talipüügi-
võistlustel

14. jaanuaril 2017 Paunküla veehoidlal toimunud 
talipüügivõistluse „Paunküla karikas“ I etapil 
näitasid kõrget taset Kullo kalastusringi õpilased 
ja vilistlased.

Noorteklassi võistkondlikus arvestuses saavutas esikoha 
meeskond Kullo I koosseisus Andreas Schasmin, Anton 
Girlin, Gevert Meite, Oliver Lavits (vilistlane). 

Juunioride arvestuses olid võidukad Kullo kalastusringi 
vilistlased, esikoha saavutas Georg Semenovski, teise 
koha Martin Arm.

22. jaanuaril Paunküla veehoidlal toimunud talipüügi-

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 11. klassi õpilane 
Artur Gruzdev ja Viktoria Semenjuk, kes võitsid Eesti 
noorte meistrivõistlused iluuisutamises 1. koha jää-
tantsus
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võistluse „Paunküla karikas“ II etapil saavutasid noorte 
arvestuses Anton Theo Girlin 3. koha, Aare Silm 4. koha, 
Robert Kroon 5. koha ning Gevert Meite 6. koha. 

29. jaanuaril toimunud talipüügivõistluse „Võrtsjärve ka-
rikas“ võitis noorteklassis Gevert Meite.

Harri Nurk, Tallinna Huvikeskuse Kullo kalastusringi õpetaja 

7.3.22 Ristiku Põhikool 
saavutas  võidu 
programmis 
„Suitsuprii klass 
2016/17“

Ristiku Põhikooli 5.b klass võitis Tervise 
Arengu Instituudi korraldatud ennetuspro
grammi „Suitsuprii klass 2016–2017“. 

Klassi premeeriti võidusummaga 270 eurot, mida saab 
kasutada ühise matka, ekskursiooni, muuseumikülastuse 
või muu ettevõtmise jaoks. 

4.–9. klassidele suunatud ennetusprogrammi eesmärgiks 
oli toetada ja julgustada tubakavaba elustiili õpilaste seas 
ning tunnustada mittesuitsetamist. Programmis osalenud 
õpilased olid oma allkirjaga lubanud jääda vähemalt kogu 
programmi perioodil, oktoobrist aprillini, tubakavabaks. 
Peale suitsetamise ei tohtinud tarbida ka muid suitsuva-
bu tubakatooteid ega teha vesipiipu või e-sigaretti. Eestis 
korraldati ennetusprogrammi 15. korda. Programm sai 
alguse 1989. aastal Soomes.

Karin Raidma, Ristiku Põhikooli huvijuht

7.3.23 Reaalkool osales 
koolinoorte orien-
teerumise maailma-
meistrivõistlustel

22.–28. aprillil 2017 peeti Itaalias Rahvusvahelise 
Koolispordi Liidu (ISF) koolinoorte maailmameist-
rivõistlused orienteerumises.  

Võistlustel Sitsiilia pealinnas Palermos osales 27 riiki 
ligi 800 osavõtjaga. Eestit esindas 35-liikmeline delegat-
sioon. Tallinna Reaalkooli nooremate poiste võistkonda 
kuulusid Ragnar Kranberg, Kaspar Päärson, Herman Kar-
ol Hõrrak, Jaan Peeter Viljamaa, Andreas Kepp ja vane-
mate poiste võistkonda Kaarel Vesilind, Margus Lomp, 
Mikk Kelder, Mati Kalev Kiisler ja Rainer Kravets. Õpi-
lasi juhendasid  Kristina Vesilind ja Thea Turulinn. 

Talipüügivõistluse „Paunküla karikas“ I etapil kõrget 
taset näidanud Kullo kalastusringi õpilased ja vilist-
lased

Eesti meeskond Rahvusvahelise Koolispordi Liidu 
(ISF) koolinoorte orienteerumise maailmameistrivõist-
lustel Itaalias

Eesti koolide karikavõistlused kabes võitnud Tallinna 
Pääsküla Gümnaasiumi võistkond



KONKURSID, VÕISTLUSED, SAAAVUTUSED                245

Hoolimata palavast ilmast, rasketest tõusudest ning ok-
kalistest põõsastest olid noored tublid ja saavutasid häid 
tulemusi. Kõige paremini õnnestus võistlus Põlva Kooli 
õpilasel Johanna Laanojal, kes tuli tavarajal maailma-
meistriks ja saavutas lühirajal II koha. Peale tava- ja lü-
hiraja võistluste toimus Palermo vanalinnas sõprusvõist-
lus, kus kolmeliikmelisse võistkonda kuulusid erinevate 
maade õpilased. Kultuuriõhtul tutvustasid riikide esinda-
jad väljapanekutega oma maad ja esinesid laulu- või tant-
sunumbriga. Väga soojalt võttis publik vastu Reaalkooli 
õpilaste esinemisnumbri, milleks oli Märt Agu seatud 
tants „Welcome to Estonia“. 

Käidi ekskursioonil Palermo vanalinnas, sai nautida 
muljetavaldavat Sitsiilia loodust ja loomulikult ei jäänud 
nägemata Etna vulkaan Catanias. Kuna reisiti Türgi kau-
du, oli Eesti Koolispordi Liit organiseerinud ekskursiooni 
ka Istanbulis, kus külastati saladuslikku Topkapi paleed. 

Järgmised koolinoorte maailmameistrivõistlused toimu-
vad Eestis 2019. aastal.

Thea Turulinn, Tallinna Reaalkool

7.3.24 Eesti koolide karika-
võistlused kabes

Tallinna Nõmme Noortemaja korraldas Eesti 
koolide karikavõistlused kabes. 

Võitjaks tuli Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi võist-
kond koosseisus Robert Antoi, Priit Lokotar, Anett Moor 
ja Karmen Vagula. Nende saagiks langes 59 punkti 72 
võimalikust. 

Pääsküla gümnaasiumist osalesid veel Karoliina Kurm, 
Tanel Moor, Sven Erik Manglus ja Mailis Reinsalu.

Liis Enson, Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi huvijuht

7.3.25 Noppeid õpilaste ja 
laste saavutustest

Tallinna 21. Kool
Tallinna 21. Kool osales 2016/17. õppeaastal aktiivselt 
ja edukalt mitmetel üleriigilistel võistlustel, tuues 
kaasa palju positiivseid emotsioone ja hulgaliselt au-
hindu. 

Üleriigiline soolise võrdõiguslikkuse esseekonkurss: 
1. koht – Rasmus Rammo ja Marilyn Loomets (12. klass, 
juhendas õpetaja Ingrid Paggi). 

Üleriigiline esseekonkurss „Taasiseseisvunud EV25. 
Tulevik on meie kätes“: 2. koht – Paul Johannes Kalda 
(11.a klass, juhendas õpetaja Leelo Valgma). 

Üleriigiline esseekonkurss „EV100 – kas olen külaline 
või sünnipäevalaps?“: 3. koht – Kristjan Joosep Jalak-
as ja Maria Katariina Kuusing (11.c klass), eripreemia – 
Danii Uusoja (12.c klass, juhendas õpetaja Ingrid Paggi).

Üleriigiline ettevõtlusmuinasjuttude konkurss: 1. 
koht – Gert Martin Kadastik (6.d klass, juhendas õpetaja 
Ester Barkala).

Üleriigiline Riigikohtu õpilastööde konkurss: 3. koht: 
Alexander Rives (9.c klass, juhendas õpetaja Tiina Pi-
kamäe).

Üleriigiline kokkuvõttevõistlus „Tuum“: 2. koht – 
Alois Andreas Põdra (12.a klass); 3. koht – Katariina 
Kägu (12.a klass); juhendas õpetaja Külliki Kaju. 
Rävala klubi kirjutamisvõistlus „100 aastat Eestit“: 
1. koht – Terke Kram (9.a klass); 2. koht – Luisa Susanna 
Kütson (9.a klass); 3. koht – Anna-Britt Lubja (8.a klass); 
juhendas õpetaja Külliki Kaju.

Õpilaste teadustööde konkurss: 3. koht ja eripreemia – 
Alois Andreas Põdra (12.a klass); eripreemia – Kristjan 
Kõster ja Rasmus Rammo (12.a klass). Õpilasi juhen-
dasid õpetajad Tiina Meeri, Lilian Kippasto ja Ingrid 
Paggi.

Üleriigiline tehnoloogiaõpetuse konkurss „Nutikad 
õpilastööd“: auhind – Hans Johannes Kark (5.a klass), 
Kaspar Johannes Levo (5. c klass), Mark Goldrin (6.b 
klass), Hans Marten Tomson (6.b klass), Tobias Turk (6.a 
klass), Siim Tsadurjan (6.b klass), Gert Martin Kadastik 
(6.d klass), Andreas Tristan Vaher (9.a  klass), Marten 
Gustav Lähker (9.a klass) ja Karl Kristjan Tamm (9.b 
klass), juhendaja: õpetaja Mart Soobik.

Robootikavõistlus „First Lego League“: lennuka tiimi 
karikas – Gregor-Mattias Froš, Karl Rudolf Kunnas (5.a 
klass), Magnus Paavel, Orlando Merino (5.b klass), Kir-
ke Kupits (5.d klass), Hans Marten Tomson (6.b klass), 
Martin Aleksander Levo, Roosi Riin Leht (6.c klass), 
Jens Martin Mikk (6.d klass) ja Karmo Sooväli (7.b 
klass), juhendaja: õpetaja Mai Pitsner. 

Õpilasfirmade laat (õpilasi juhendasid õpetajad Kadri 
Mägi, Ander Hindremäe ja Epp Vodja): 

 ► parim terviklahendus – õpilasfirma MF Cordy;

 ► parim toode – õpilasfirma Weiv koosseisus Kristjan 
Joosep Jalakas, Carmen-Ly Truu (11.c klass), Rünno 
Tammela (11.b klass);

 ► ettevõtete eripreemia silmapaistva tegutsemise ja Co-
ca-Cola eripreemia koostöö eest – õpilasfirma Portwa 
koosseisus Sten Erik Sõmera, Daniel Koch, Arabel-
la-Kristina Allvee, Liisa Jõerüüt, Karl Roomet Rand-
vee (11.a klass);

 ► ettevõtete eripreemia silmapaistva tegutsemise eest 
– õpilasfirma Chabble koosseisus David Truusa, 
Eva-Maria Ulla, Karro Haav, Triin Alber (11.a klass), 
Susanne Ennok (11.b klass). 
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1. Robootikavõistlusel „First Lego League“ lennuka tiimi karika võitnud Tallinna 21. Kooli meeskond  
Õpilasfirmade laadal edukalt esinenud Tallinna 21. Kooli ettevõtted: 
2. MF Cordy - parim terviklahendus 3. ÕF Weiv - parim toode 4. ÕF Chabble - ettevõtete eripreemia silmapaistva te-
gutsemise eest 5. ÕF Portwa - ettevõtete eripreemia silmapaistva tegutsemise ja Coca-Cola eripreemia koostöö eest  
6. Üleriigilise mälumängu „Uus hõbe 2017“ võitjad Tallinna 21. Koolist

1.

3.

6.

2.

5.

4.
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Üleriigiline minifirmade finaalvõistlus: 2. koht – õpi-
lasfirma MF Cordy koosseisus Frida Brit Noor, Katarina 
Ann Stokes, Victoria Talpsepp, Rahel Kelus (9.b klass), 
Tristan Filantšuk (9.c klass). 

Alo Mattiiseni nimeline vokaalansamblite konkurss: 
1. koht – 8.a klassi ansambel LavaCess koosseisus 
Susanna Antsmäe, Susanna Apri, Calista Krass, Eliis 
Kristjankroon, Anna Gerda Nurmetalo, Anett Tamm, Va-
nessa-Victoria Uusjärv 

Vokaalansamblite konkurss „Volüüm 2016“: 3. koht 
– 8.a klassi ansambel LavaCess; 3. koht – 6.a klassi 
segaansambel Võnked koosseisus Anita Väli, Lennart 
Joosep Lumi, Rauno Mikser, Greta Liset Ruben, Mathil-
da Salum, Tobias Turk, Jakob Lille; 3. koht – 10. klas-
side ansambel Giusto koosseisus Kirke Britt Benjamin, 
Cecilia-Martina Mägi, Triin Mänd, Laura Maria Lukas, 
Ann Liisbel Petter, Lisbeth Sirvi, Kristiin-Heleen Toovis, 
Brita-Liis Tui.

Üleriigiline laulukonkurss Solistica: 3. koht (4.–6. klas-
side vanuserühmas) – Maria Mathilda Teder (5.a klass). 
Õpilasi juhendasid õpetajad Ene Uibo ja Lydia Rahula.

Üleriigiline mälumäng „Uus hõbe 2017“: 1. koht – 
Helen Laane, Daniel Koch (11.a klass), Otto-Kristjan 
Vanajuur (12.a klass), Kristin Hint (12.c klass).

Allikas: Tallinna 21. Kool

Tallinna Muusikakool
Tallinna Muusikakooli õpilased esinesid 2016/17. õppe-
aastal edukalt nii üleriigilistel võistlustel Eestis kui ka 
rahvusvahelistel võistlustel piiri taga. Autasude loete-
lu on pikk.

Rahvusvaheline muusikakonkurss Stockholmis: Poli-
na Zelinskaja (õpetaja Irena Truškina) – 2. koht; Jelisave-
ta Daniltšenko (õpetaja Irena Truškina) – 3. koht, Ksenia 
Gretšiškina (õpetaja Irena Truškina) 3. koht; Zoya Ar-
buzova (õpetaja Irena Truškina) – diplom.

Üleriigiline noorte pianistide konkurss „Eesti kõla 
V“: Darja Kisseljova (õpetaja Marina Sinkel) – 1. koht; 
Milana Ilchenko (õpetaja Marina Sinkel) – 2. koht; Ma-
dis Sikk (õpetaja Riina Maandi) – 2. koht, parim klassi-
kalise suurvormi esitus; Ksenia Gretšiškina (õpetaja Ire-
na Truškina) – 3. koht; Nikita Fatejev (õp Irena Truškina) 
– diplom.

Rahvusvaheline akordionistide konkurss Naujene: 
Mia Lee Kähri (õpetaja Aivi Tilk) – 1. koht; Ellen Ingrid 
Aadamsoo (õpetaja Kristel Laas) – 2. koht; Olivia Anet 
Sõrmus (õpetaja Kristel Laas) – 2. koht; Karl Rigobert 
Siivelt (õpetaja  Aivi Tilk) – 2. koht; Liis Hartšenko 
(õpetaja Kristel Laas) – 2. koht; Annabel Võsa (õpetaja 
Kristel Laas) – 3. koht; Grete Kivi (õpetaja Kristel Laas) 
– 3. koht; Carmen Linask (õpetaja Aivi Tilk) – 3. koht; 
Mihkel Maadla (õpetaja Aivi Tilk) – 3. koht; Oskar Kask 
(õpetaja Aivi Tilk) – 3. koht; Uku Mart Rulli (õpetaja 

Kristel Laas) – diplom.

Rahvusvaheline J. S. Bachi konkurss: Nikita Fatejev 
(õpetaja Irena Truškina) – grand prix.

Rahvusvaheline akordionistide konkurss „Accordeon 
Nous“ Belgias: Mia Lee Kähri (õpetaja Aivi Tilk) 3. koht 
EML Vabariiklikud konkurss „Parim noor instru-
mentalist 2017“:

 ► klaveriõpilastele: Darja Kisseljova (õpetaja Marina 
Sinkel) – 1. koht; Madis Sikk (õpetaja Riina Maandi) 
– 1. koht; Kasper Joel Nõgene (õpetaja Maire Roo-
vik) – 3. koht ja EMTA üliõpilaste eripreemia; Patrick 
Malm (õpetaja Juta Targo) – 3. koht; Ksenia Gret-
šiškina (õpetaja Irena Truškina) – diplom ja EMTA 
üliõpilaste eripreemia; Karl Joosep Onoper (õpetaja 
Maire Roovik) – diplom; 

 ► flöödiõpilastele: Alvin Runge (õpetaja Maie Maidre, 
kontsertmeister  Mai Ots) – 2. koht, Hanna Grete Re-
bane (õpetaja Eneli Hiiemaa, kontsertmeister  Piret 
Randal) – 2. koht ja EMTA üliõpilaste eripreemia, 
Katarina Ojari (õpetaja Eneli Hiiemaa, kontsertmeis-
ter  Piret Randal) – 3. koht; 

 ► klarnetiõpilastele: Hannes Tambla (õpetaja Ivar 
Säde, kontsertmeister Mai Ots, kes pälvis parima 
kontsertmeistri tiitli) – 1. koht, Luisa Susanna Küt-
son (õpetaja Ivar Säde, kontsertmeister  Mai Ots) – 2. 
koht; Isabella Runge (õpetaja Ivar Säde, kontsert-
meister  Mai Ots) – 2. koht; Aet Kubits (õpetaja Ivar 
Säde, kontsertmeister Mai Ots) – 3. koht.

EMLi üleriigiline oboeõpilaste konkurss „Parim noor 
instrumentalist 2017“: Junianna Zatsarnaja (õpetaja Tu-
like Loorits, kontsertmeister Ülle Ritsbek) – 2. koht.

EMLi üleriigiline metsasarveõpilaste konkurss 
„Parim noor instrumentalist 2017“: Melissa-Elise 
Kase (õpetaja Marge Marjan, kontsertmeister Ülle Rit-
sbek) – 3. koht.

Üleriigiline konkurss „Kitarripalavik“: Alexandra 

Tallinna Lasnamäe Muusikakooli flöödiõpetajad Eneli 
Hiiemaa, Piret Randal oma õpilastega
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Voit (õpetaja Mirjam Kivisild) – diplom, Oskar Treffner 
(õpetaja Mirjam Kivisild) – diplom.

Tublilt esineti ja silmapaistvaid tulemusi saavutati ka 
rahvusvahelisel konkursil „Noor muusik“, EMLi üle-
riigilisel trompetiõpilaste konkursil „Parim noor instru-
mentalist 2017“, Kuressaare XIV rahvusvahelisel poiste 
keelpillifestivalil, Tallinna IV kitarriõpilaste konkursil 
ning Tallinna regiooni flöödi-, klarneti-, trompeti-, oboe- 
ja klaverikonkurssidel.

Terje Mäss, Tallinna Muusikakooli õppejuht

Haabersti Vene Gümnaasium
10. klassi õpilane Ivan Ananjev saavutas esimese koha 
tantsumaratonil. 4. novembril 2017 toimus tantsumara-
toni finaal, millest võtsid osa Haabersti Vene Gümnaa-
siumi ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilased. Selgeks 
oli õpitud nii Argentina tango kui ka valss. Žüriis olid 
mõlema kooli õpilased, hinnati iga tantsijat eraldi. 

8.b  klassi õpilane Eduard Rõmaš saavutas 1. koha II 
üleriigilisel vene keele ja kirjanduse konkursil, kus 
Haabersti Vene Gümnaasiumist osalesid 5.–8. klasside 
õpilased. Viktoriini aluseks oli J. Verne’i „Kapten Grant’i 
lapsed“. Konkursist võttis osa 215 last Tallinna, Narva, 
Loksa ja Tapa koolidest.

Ajakirja Hea Laps korraldatud üleriigilise luule-

konkursi teemaks oli koolivaheaeg. Haabersti Vene 
Gümnaasiumi 8.a klassi õpilase Sofia Nedugova luuletus 
ilmus 2017. aasta aprillinumbris ühel leheküljel Leelo 
Tungla luuletusega. 

Haabersti Vene Gümnaasium

Lasnamäe Vene Gümnaasium
6. aprillil 2017 toimus EJLi jalgpallihallis kolmandat 
korda Rimi jalgpalli osavusfestivali finaal, kus esikoha 
sai Lasnamäe Vene Gümnaasiumi võistkond. Teine 
koht kuulus Paikuse Põhikoolile ja kolmanda koha teenis 
Tallinna Tõnismäe Reaalkool. 

Teet Allas, Lasnamäe Põhikool 

Kadrioru Saksa Gümnaasium 
11. klassi õpilane Junianna Zatsarnaja saavutas 
saksakeelsel väitlusvõistlusel Jugend Debattiert In-
ternational Eesti finaalis 2. koha ja edasipääsu rahvus-
vahelisse finaali septembris 2017. Ta on ka saksakeelse 
lugemisvõistluse Lesefuchs finaalis.

Üleriigilisel kirjandusolümpiaadil saavutas ta 10. koha 
uurimistööga venelaste integreerumisprobleemidest 
Mari Saadi ja Viktoria Ladõnskaja teoste põhjal.

Elle Veigel, Kadrioru Saksa Gümnaasium

7.4.1 „Eestimaa õpib ja  
tänab“, Tallinna  
aasta õpetaja ja noor 
õpetaja

7. oktoobril 2016 tunnustati Lennusadamas gala-
õhtul Tallinna parimaid õpetajaid üheksas kate-
goorias, sh konkursside „Eestimaa õpib ja tänab“ 
nominente, Tallinna aasta õpetajaid ja Tallinna 
noori õpetajaid. 

Autasud Tallinna aasta õpetajatele ning linna õnnitlused 
õpetajate päeva puhul andsid üle abilinnapea Mihhail 
Kõlvart ja haridusameti juhataja Andres Pajula. 

„Olenemata sellest, kui palju vaieldakse riigis hariduspo-

liitika ja koolivõrgu üle, on õpetaja see, kes teeb õppimi-
se lastele võimalikuks. Õpetajast sõltub, kuidas tunneb 
end õpilane koolis või mudilane lasteaias ning kuivõrd 
meeldiv ja tulemuslik on talle õppimine,“ rääkis Mihhail 
Kõlvart. „Õpetajast oleneb suurel määral, missugused 
väärtused laps eluks kaasa saab ning kuivõrd enesekindel 
kodanik temast kujuneb. Õpetajatel on tohutu vastutus 
iga lapse ja kogu ühiskonna ees, mistõttu väärib suure 
pühendumusega tehtud töö erilist tunnustust ja tänu.“     

Konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ kategooriates 
tunnustas Tallinn järgmisi õpetajaid.

Aasta lasteaiaõpetaja: Marina Filinova (Tallinna Päe-
valille Lasteaed), Ülle Noor (Tallinna Lasteaed Nõmme-
kannike) ja Merike Nurk (Talllinna Luha Lasteaed).

 ► Marina Filinova (Tallinna Päevalille Lasteaed) on 
vanemate sõnul imeliselt soe, südamlik ning laste 
kasvatamisele ja õpetamisele pühendunud õpetaja. Ta 

7.4 Konkursid ja võistlused           
 haridustöötajatele ja     

 asutustele Tallinnas
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julgustab last hakkama saama asjadega, mis on tal-
le uued või keerulised. Õpetaja on lahke, kuid samas 
äärmiselt distsiplineeriv. Korralagedust ei esine, lap-
sed on rõõmsameelsed, tublid ja üksteise vastu väga 
toredad.

 ► Ülle Noor on töötanud Tallinna Lasteaias Nõmme-
kannike 22 aastat. Ta on suurepärane õpetaja, kellega 
tahab koos olla nii laps kui ka täiskasvanu. Hoolimata 
vanusest pakatab ta iga päev energiast ja annab kõik 
võimaliku, et lastel oleks hea meel iga päev tagasi tul-
la. Tema jaoks pole kunagi koormaks laste erinevate 
vajadustega tegelemine. Ta leiab alati aega iga lapse 
jaoks. Loeb neile, kui nad soovivad, räägib põnevaid 
lugusid oma lapsepõlvest ja lasteaiast, meisterdab, 
mängib jne. Temast õhkab soojust, mis pakub turva-
tunnet kõigile. 

 ► Merike Nurk (Talllinna Luha Lasteaed) on muusi-
kaõpetaja, kes loob lastele igapäevaselt elamusliku 
ja mängulise keskkonna kaudu võimaluse loomin-
gulises protsessis kogemusõppe najal oma tegevust 
nautida, arvamust väljendada, unistada ja unistused 
teoks teha, ladudes nii vundamendi loova, iseseisva, 
eneseteadliku  ja õnneliku inimese kujunemiseks. 
Õpetaja jaoks on tähtis, et kõik lapsed tunneksid end  

tegevuses hästi. Iga laps on tema jaoks eriline ning 
oma mõtete, tunnete ja väljenduslaadi poolest kordu-
matu. Laste arvamused õpetajast: „Mulle meeldivad 
Merikese laulutunnid!“, „Ma armastan Sind!“, „Sa 
oled maailma parim õpetaja!“.

Aasta klassiõpetaja: Renna Marjundi (Tallinna 21. 
Kool), Maret Mesipuu (Hilariuse Kool) ja Marina Kop-
rova (Lasnamäe Põhikool).

 ► Marina Koprova (Lasnamäe Põhikool) töötab eriva-
jadustega lastega ja nende laste areng on olnud tähe-
lepanuväärne. Õpetaja lõimib õppeaineid ja õppetöö 
on seotud lastele huvitavate praktiliste tegevuste ja 
õppekäikudega, palju aitab kaasa ka digivahendite 
kasutus. Õpetaja on alati valmis õppima ja rakenda-
ma oma töös uut, et lastel oleks huvitav ja nende või-
med areneksid maksimaalselt. Lastevanemad on mit-
mel korral pöördunud kooli juhtkonna poole sooviga 
avaldada õpetajale tänu. 

 ► Maret Mesipuu on klassiõpetaja-eripedagoog, kes 
töötab waldorf-ravipedagoogilises Hilariuse Koolis 

Õpetajate tunnustamine õpetajate päeva galaõhtul 
Lennusadamas 

Aasta lasteaiaõpetaja 2016 Merike Nurk (Tallinna 
Luha Lasteaed)

Aasta klassiõpetaja 2016 Marina Koprova (Lasnamäe 
Põhikool)
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toimetulekuklassis. Temas on põimunud sügav pro-
fessionaalsus, pühendumus, hoolivus ning tarkus ja 
ta jagab seda kõike õpilaste, kolleegide ning vane-
matega. Tema klassi õpilased on kõik individuaalsel 
õppekaval, mistõttu on tunnid alati diferentseeritud 
mitme taseme alusel. Ta oskab liikuda eesmärgi poo-
le väikeste sammudega, nagu see erivajadustega laste 
jaoks on vajalik. Oma loodud õppematerjale jagab ta 
meelsasti kolleegidega. Õpetaja käitumine on rahu-
lik, rõõmus ja positiivne – sellisena iseloomustavad 
teda õpilased. Ta oskab alati leida hea sõna ja enneta-
da keerulisi olukordi ning on alati õpilaste eest väljas.

 ► Renna Marjundi (Tallinna 21. Kool) eesmärgiks on 
õpilaste mitmekülgse arengu soodustamine sobiva 
keskkonna, erinevate metoodiliste võtete, väärtus-
kasvatuse printsiipide ja isikuomaduste kujundamise 
kaudu. Õpetajat iseloomustab tabavalt väljavõte ühe 
lapsevanema kirjast: „Igal algklassilapsel peaks ole-
ma selline esimene õpetaja! Ta on südamlik, elutark, 
hooliv, empaatiline, samas õiglane ja tõeline autori-
teet. Suudab end kehtestada ja teda armastavad nii 
lapsed kui ka vanemad. Ta on tekitanud klassis ühtse 
pere tunde ja suudab kõik probleemid lahendada kel-
lelegi liiga tegemata. Juba temaga kohtumise pärast 

tahab laps kooli minna.“ 

Aasta klassijuhataja: Helmi Kelle (Tallinna Kristiine 
Gümnaasium), Rea Lillemets (Pelgulinna Gümnaasium) 
ja Heli Raidma (Tallinna 21. Kool). 

 ► Heli Raidma (Tallinna 21. Kool) on suure südame-
ga loov ja avatud õpetaja, kes on missioonitundega 
suunanud õpilaste isiksuse arengut. Tema jaoks on 
inimlik ja sõbralik suhtlemine nii klassiruumis, spor-
disaalis kui ka elus klassijuhatajatöö alustalaks. Õpe-
tajal on õpilase jaoks alati aega ning pole muret, mis 
on liiga suur või väike. Tema kasvatusmeetodiks on 
tulevikku suunatud innustamine: toetada õpilastes 
vaba ja loomingulist mõtet ning tegutsemist. Klas-
sijuhatajatöö eesmärk on kasvatada laps õppijaks. 
Selle nimel on ta arendanud töö- ja sotsiaalseid os-
kusi:  tähelepanu ja tahte keskendamist, kokkulepete 
järgimist, enesedistsipliini, vastuolude lahendamist ja 
teiste hinnangutega arvestamist. Tema entusiasm ja 
usk õpilastesse väljendub klassi ühises arusaamises, 
et õppimine on popp. Õpilase iseloomustus õpetajale: 
„Ta on kui maagia!“.

 ► Helmi Kelle (Tallinna Kristiine Gümnaasium) peab 
väga oluliseks oma õpilastest suure südamega ini-
meste kasvatamist. Ta on hooliv ja heatahtlik klassi-
juhataja, kes oskab õpilastega olla paindlik ja samas 
vägagi järjekindel. Õpetajal on kombeks õpilase saa-
vutusi tunnustada ja eduelamust pakkuda ning sellest 
ka klassikaaslastele teada anda. Ta lähtub iga õpilase 
individuaalsetest eripäradest ja püüab arendada lap-
ses just seda, milles tal on andeid  ja võimeid. Õpetaja 
peab oluliseks sallivust ja empaatiavõimet nii õpilaste 
omavahelises suhtlemises kui ka oma suhetes õpilas-
te, kolleegide ja lastevanematega. Õpetajale on oma-
ne võtta „enda tiiva alla“ õpilased, kelle vanemad ei 
saa või ei taha oma lapse eest hoolitseda.

 ► Rea Lillemets (Pelgulinna Gümnaasium) usub koos-
tegevuse teraapiasse ehk ühes ruumis koos tegutse-
vad  inimesed on „meiega“. Tema klassi õpilased on 
väga erilised, samuti nende vanemad. Samas on klass 
ühtehoidev ja hooliv. Klassijuhataja on „nagu liim, 
mis seob kõik need erinevad teismelised isiksused 
ühtseks tervikuks“. Õpilased ja vanemad usaldavad 
õpetajat, peavad temaga nõu ja toetuvad ka üksteise-
le. Õpetaja usub õpilaste siirusesse ja aususesse ning 
lapsed ei soovi seda usaldust petta. Ta leiab igas lap-
ses selle, milles teda kiita saab, et kõik tunneksid end 
hästi ja teistega võrdselt. Murega saab temalt alati abi 
ja toetavat tunnustust. Ta on rõõmus ja positiivne igas 
olukorras, süstides sellist suhtumist ka lastesse. 

Aasta põhikooli aineõpetaja: Edith Asveit (Tallinna 
Südalinna Kool), Galina Beljajeva (Tallinna Kadaka Põ-
hikool) ja Helje Pukk (Tallinna Lilleküla Gümnaasium).

 ► Edith Asveit (Tallinna Südalinna Kool) lähtub õp-
pematerjale koostades alati oma õpilastest. Ta pakub 
õppematerjali omandamisel loovaid ja mängulisi te-Aasta klassijuhataja 2016 Heli Raidma (vasakul) ja klas-

siõpetaja Renna Marjundi (mõlemad Tallinna 21. Koolist) 
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gevusi ning kasutab ära õpilaste huvi nutiseadmete 
võimaluste vastu, lastes neil luua õpetlikke videok-
lippe. Tegeletud on ka 3D-modelleerimisega. Ühiselt 
videoklippe vaadates õpitakse analüüsima tegevusi 
ja käitumist, koos luuakse sketše ja arutatakse nen-
de üle. Õpetaja korraldab klassides ka väitlusturnii-
re. Õpetaja on ise alati täpne ja korrektne, käitub ja 
suhtleb viisakalt ning näitab üles hoolimist kõikide 
suhtes. Tänu oma suurele empaatiale on ta ka väga 
hinnatud kolleeg. 

 ► Galina Beljajeva (Tallinna Kadaka Põhikool) on 
õpetaja toimetulekuõppel olevate õpilaste klassis. 
Selliste laste jaoks on väga tähtis leida õppevormid ja 
meetodid, mis mõjutaksid positiivselt nende arengut. 
Ühtegi tundi ei pea Galina Beljajeva traditsioonilisel 
viisil, kõik tunnid on  funktsionaalsed, tuginedes laste 
elukogemusele. Tema tegevus tundides on suunatud 
erivajadustega laste sotsialiseerimisele, nende ette-
valmistamisele iseseisvaks eluks. Tänu jõukohastele 
töövormidele ja -meetoditele ning õpilaste indivi-
duaalsete iseärasuste arvestamisele on õpilased muu-
tunud õppetöös edukamaks. Tavakoolide õpetajad on 
Galina Beljajeva tunde külastades vaimustuses sel-
lest, kuidas tal õnnestub isegi „tavaliste“ laste jaoks 
rasked teemad teha mõistetavaks arenguprobleemide-
ga lastele. 

 ► Helje Pukk (Tallinna Lilleküla Gümnaasium) on 
õpetaja, kelle pühendumine teeb temast eestvedaja 
ja teerajaja sisserändetaustaga õpilaste õpetamisel ja 
kooliellu sulandamisel. Ta on tunnustatud koolitaja 
ning nõuandja, tema konsulteerimisel on valminud 
õppe- ja juhendmaterjalid. Kuna välispäritolu õpilas-
tega puudub ühine keel, põhineb kogu õpe ja suhtle-
mine õpetaja leidlikkusel. Parim näide tema töö kohta 
on tema õpilased. Kui koolis olid järjekordsed õppe-
päevad õpetajatele, tervitasid külalisi alles mullu või 
tunamullu Eestisse saabunud õpilased. 1. septembril 
2015 esimesse klassi astunud tüdruku eesti keel oli 
niivõrd ladus ja puhas, et enne tema tutvustamist pi-
dasid kõik teda tavaliseks Eesti tüdrukuks.

Aasta gümnaasiumiõpetaja: Ursula Paavel (Pirita Ma-
jandusgümnaasium), Toomas Reimann (Tallinna Reaal-
kool) ja Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium).

 ► Ursula Paaveli (Pirita Majandusgümnaasium) tööd 
iseloomustab inglise keele õppemetoodika põhjalik 
valdamine, töö süsteemsus, loovus ja uuele avatus. 
Ta kasutab tundides igapäevaselt paberõpiku kõrval 
digiõpikuid ning eri internetikeskkondi. Õpetaja enda 
valmistatud tunnimaterjalid ja audio-visuaalsed õp-
pemeetodid nii inglise keele kui ka majanduse õpe-
tamisel ilmestavad õppetunde ja teevad need õpilas-
tele atraktiivseks. Noored kolleegid imetlevad tema 
professionaalsust ja oskust luua hästi töötav õpikesk-
kond. Tema õpilased on saavutanud kõrgeid tulemusi 
üleriigilistel õpilasfirmade laatadel, paljud lõpetavad 
kooli inglise keele tasemega B2.

 ► Toomas Reimann (Tallinna Reaalkool) on füüsika-
õpetaja, kes kasutab erinevaid õpetamisviise ning 
suudab oma õpilased innustunult õppima saada. Õpe-
taja oskusest õpilaste erinevate vajadustega arvestada 
annab hea ülevaate õpilaste hinnang: „Oma ala fanaa-
tik, kes suudab füüsika huvitavaks muuta ka tugevalt 
humanitaarsete kalduvustega õpilasele. Vajadusel 
saab kõik teemad suhteliselt kergesti selgeks. Aga õn-
neks mõistab ta ka seda, et kõigil õpilastel pole kaasa 
sündinud füüsikupisikut, ega mõista hukka neid, kes 
selles aines veidi abi vajavad. Kui valemid ja tunnis 
õpitu töö ajal meelde ei tule, on kergem meenutada 
nalja, mis selle teemaga seostus.“

 ► Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium) on era-
kordselt silmapaistev keemiaõpetaja, kes on kõrgelt 
hinnatud oma innovaatiliste õppemeetodite kasuta-
mise ja väljatöötamise poolest ning koolitab ka teisi 
õpetajaid üle Eesti. Talle meeldib rakendada õpeta-
misviise, mis loovad tunnis sõbraliku ning avatud 
meeleolu, nii et õpilased suhtuvad õppimisse positiiv-
selt ja on innustunud. Ta leiab, et õppija on uurija, 
kuid samas peavad loodusteaduslikud põhitõed te-
mas talletuma. Aastate jooksul on õpilaste tagasiside 
õpetajale olnud suurepärane ning rahulolu sajapro-
tsendiline. Ta on alati eeskujuks nii õpilastele kui ka 
kolleegidele oma positiivse, motiveeriva ja innustava 
suhtumisega.

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja: Aive Antson (Tallin-
na Teeninduskool), Meeta Heinaste (Tallinna Ehituskool) 
ja Heli Molok (Tallinna Kopli Ametikool). 

 ► Aive Antson (Tallinna Teeninduskool) on Tallinna 
Teeninduskooli  kaubanduse valdkonna juhtiv- ja 
kutseõpetaja ning tulihingeline eestvedaja, kes aas-
tast aastasse uuendab oma tööd õppija huvist ja va-
jadusest lähtuvalt. Ta kasutab tundides näiteks mo-
saiikrühma meetodit, arutelu, rollimänge, klassivälist 
õpet. Tema tunnid on väga hästi liigendatud ja igal 
õpilasel on võimalus saada tagasisidet.  Tänu õpetaja 
tihedale suhtlemisele töökohtadega on koolil toredad 
ja kohusetundlikud pikaajalised koostööpartnerid.

 ► Meeta Heinaste (Tallinna Ehituskool) on kauaaegse 
kogemusega pedagoog, kes õpetab nii põhikoolijärg-
seid õppureid kui ka täiskasvanuid. Oma eeskuju-
ga on ta pannud õpilasi armastama valitud eriala ja 
leidma väärikad ning arendavad väljundid tööturul. 
Teoreetilised ja praktilised materjalid, mida õpeta-
ja õppeprotsessis kasutab, on nii õpetaja enda välja 
töötatud kui ka välismaal kogemusi hankides kohen-
datud. Õpetaja ja rühmajuhendajana on ta sõbralikul 
jalal nii õpilaste kui ka nende vanematega. 

 ► Heli Molok (Tallinna Kopli Ametikool) on elukestvat 
õpet soosiv kutseõpetaja, kes on pühendunud õppijate 
igakülgsele arendamisele ning on andnud suure panu-
se aianduse eriala arengusse. Igal aastal käib õpetaja 
koos aianduse eriala õppijatega Tallinna ja Soome 
aiandusmessil, mis on heaks võimaluseks laiendada 
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silmaringi. Õppijad on alati kaasatud ka erialastele 
üritustele (nt Tallinna Rahvusvaheline Lillefestival). 
Kutseõpetajana on ta valmistanud hulgaliselt e-õpiob-
jekte ning kasutab õppetöös erinevaid digivahendeid 
ning aiakujunduse kavandamiseks arvutiprogramme.

Aasta õppeasutuse juht: Katrin Luhaäär (Ristiku Põhi-
kool), Kristina Märks (Tallinna Meelespea Lasteaed) ja 
Kersti Nigesen (Vanalinna Hariduskolleegium).

 ► Kersti Nigesen (Vanalinna Hariduskolleegium) on 
30 aastat olnud Eesti hariduselus teenäitaja ja inno-
vaator, kelle paljud esialgu hulljulgetena tundunud 
ideed on leidnud ühiskonnas tunnustust ja järgimist 
ning lõpuks ka koha haridusseadustikus. Ta on välja 
töötanud Eesti mõistes unikaalse hariduskontsept-
siooni, mis põhineb üld- ja huvihariduse lõimitud 
mudelil ja erivajadustega laste tavakooli integree-
rimisel. See on võimaldanud lastele parima haridu-
se ja arengukeskkonna ning saanud pea 30-aastases 
kooliajaloos tunnustuse tuhandetelt lapsevanematelt. 
Direktori mitmekülgsus ja innovaatilisus on kollee-
gide seas hinnatud ning on toonud õppijaid nii tema 
isiklikku, meisterlikult kujundatud koduaeda kui ka 
tema loodud haridusaeda. 

 ► Katrin Luhaäär (Ristiku Põhikool) on koolijuht, kes 
hoolib, aitab, toetab, mõistab. Erivajadustega õpilaste 
kooli direktorina on tal suur roll paljude laste elutee 
kujundamisel, väga paljude vanemate toetamisel ja 
aitamisel ning paljude naaberkoolide nõustamisel. 
Keeruline on koordineerida kooli, kus enamik klas-
se on väikeklassid ning igas klassis oma probleemid, 
kuid koolis lähtutakse lapsest ja tema probleemist 
ning ükski õpilane ei tunne ennast kehvema, rumala-
ma või vähemtähtsana.

 ► Kristina Märks (Tallinna Meelespea Lasteaed) on 
töökas ja kohusetundlik ning oma töös kõigi huve 
maksimaalselt arvestav juht. Toetav side ja koostöö 
õpetajatega peegeldub hästi ka suhtumises lastesse ja 

lasteaia tegevustesse. Kõik lasteaia projektid (vaba-
tahtlike kaasamine, loomeprojektid, tugev muusika-, 
keele- ja kunstiõpe) on laiemas pildis suure mõjuga 
tervele ühiskonnale. Lasteaed on lapsesõbralik, lihtne 
ja „oma pere“ tunnet loov ning kõige selle taga on 
asutuse juht oma suhtumise ning maailmavaatega. 

8. oktoobril 2016 kuulutas Haridus- ja Teadusministee-
rium Jõhvi Kontserdimajas välja aasta õpetaja gala lau-
reaadid, kelle hulgas on ka kaks Tallinna õpetajat. Aas-
ta gümnaasiumiõpetaja 2016 on Katrin Soika (Gustav 
Adolfi Gümnaasium) ja aasta suunaja 2016 on Kristel 
Üksküla (Vanalinna Hariduskolleegium, VHK). (Lähe-
malt ptk 7.5.1) 

Allikas: Viivi Lokk, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist; 
Haridus- ja Teadusministeerium

7.4.2 Konkursid „Noor 
õpetaja“ ja „Tallinna 
aasta õpetaja“

Peale üleriigiliste nominatsioonide tunnustas 
Tallinna Haridusamet pedagooge kategooriates 
„Noor õpetaja“ ja „Tallinna aasta õpetaja“.  

 ► Tunnustuse „Noor õpetaja 2016“ said: Esper Kaar 
(Tallinna Järveosta Gümnaasium), Olesja Kazeko 
(Tallinna Kopli Noortemaja), Maarja Kell (Tallin-
na Reaalkool), Oksana Kokina (Tallinna Läänemere 
Gümnaasium), Kristel Kotta (Tallinna Ühisgüm-
naasium), Maria Malzjomov (Gustav Adolfi Güm-
naasium), Raili Mitt (Tallinna Lasteaed Pallipõnn), 
Dana Ots (Tallinna Lasteaed Männimudila) ja Mai-
re Smirov (Tallinna Kadaka Lasteaed). PILT 74-2-1 
kuni -2-4

 ► Tallinna aasta õpetajad 2016 on: Viktoria Beduhhi-
na (Lasteaed Ojake), Monika Gorkin (Rocca al Mare 

Aasta õppeasutuse juht 2016 Kersti Nigesen (Vanalinna 
Hariduskolleegium)

Aasta õppeasutuse juht 2016 Kristina Märks (Tallinna 
Meelespea Lasteaed)
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Kool), Eva Kalbus (Tallinna 32. Keskkool), Anita 
Kalmus (Merivälja Kool), Anu Kušvid (Tallinna Sak-
sa Gümnaasium), Elen Kõima (Tallinna Haraka Las-
teaed), Anneli Laursoo (Tallinna Lasteaed Pallipõnn), 
Jonas Lemmik (Tallinna Õismäe Gümnaasium), Katri 
Liivak (Tallinna Nõmme Põhikool), Liivi Listra (Tal-
linna Lasteaed Pääsusilm), Christina Lään (Lasnamäe 
Gümnaasium), Merike Müürsepp (Tallinna Lasteaed 
Kikas), Grüüne Ott (Tallinna Lasteaed Sipsik), Kad-
ri Pajo (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tiina Piisang 
(Tallinna Kopli Ametikool), Natalia Presnetsova (Tal-
linna Pae Gümnaasium), Helina Reino (Gustav Adol-
fi Gümnaasium), Tiiu Tammemäe (Tallinna Rõõmu-
pesa Lasteaed), Mari Tammur (Ristiku Põhikool) ja 
Aade Veskimägi (Jakob Westholmi Gümnaasium). 

Allikas: Viivi Lokk, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist

7.4.3 Tallinna ja Harjumaa 
aasta õppijad 

14.–21. oktoobrini 2016 leidis aset XIX täiskasva-
nud õppija nädal (TÕN). 18. oktoobril tunnustati 
Raekojas TÕNi raames Tallinna ja Harjumaa aasta 
õppijaid. 

Tallinna aasta õppija 2016 oli Tallinna Vanalinna Täis-
kasvanute Gümnaasiumi õpilane Jaana Parker. Nomi-
neeritud olid ka Raili Mikksaar, Marily Kütt, Tanja Dib-
ou ja Marina Donova.  

Aasta vabatahtlik 2016 oli Tanja Dibou, uue tee valija 
2016 Marina Donova ning aasta raamatukogu Kännuku-
ke raamatukogu.

TÕN on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täis-
kasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi 
tutvustavaks ürituseks. TÕNi ajal on fookuses inimese 
õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul kui isik-

suse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks 
muutuvas maailmas. TÕN on elukestva õppe sündmus, 
mille ajal võimendatakse kõike, mis seostub inimese täis-
kasvanueas õppimise ja arenemisega. 

TÕNi koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga. TÕNi edukaks korralduseks on 
moodustatud tugigrupid kõigis 15 maakonnas ja Tallin-
nas.

Traditsiooniks on saanud üle-eestilised üritused nagu 
iga-aastane avaüritus ja täiskasvanuhariduse foorum. 
Kuna tegemist oli kampaanianädalaga, olid teretulnud 
kõik tegevused, millega pöörati tähelepanu elukestva 
õppe tähendusele inimese elus. Toimusid teabepäevad, 
tasuta õppepäevad, kursused või loengud, avatud uste 
päevad, nõustamis- ja teavitamistegevused, muud te-
maatilised õppijate üritused, õpilaadad, kohvi- ja teeõh-
tud, tunnustamisüritused jm.

Allikas: Viivi Lokk, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist, 
TÕN koordinaator Tallinnas 

7.4.4 Parimad juhendajad ja 
koolid olümpiaadidel 

Õpilastele on lisaväärtuseks oma teadmiste ja 
oskuste proovilepanek aineolümpiaadidel, seda 

Tallinna aasta õpetaja 2016 Grüüne Ott (vasakul) Tallin-
na Endla Lasteaiast 

Tallinna täiskasvanud õppija 2016 Jaana Parker (Tallin-
na Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium)
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võimalust kasutavad tuhanded õpilased koos 
neid juhendavate õpetajatega. 

Aastast 2013 on linn tunnustanud aasta olümpiaadide ju-
hendajat, kelle õpilased on viimase kümne aasta jooksul 
osalenud edukalt ülelinnalistel olümpiaadidel ja üleriigi-
listel lõppvoorudel ning rahvusvahelistel olümpiaadidel. 

2016/17. õppeaastal said selle tiitli Tallinna Reaalkooli 
matemaatikaõpetaja Aita Ottson, Gustav Adolfi Güm-
naasiumi bioloogiaõpetaja Helina Reino ning Tallinna 
Reaalkooli bioloogiaõpetaja Kersti Veskimets. 

Auhinnaga „Eduka osalemise eest 2016/17. õppeaasta 
olümpiaadidel“ tunnustati Tallinna Saksa Gümnaasiu-
mi, kes saavutas eelmise aastaga võrreldes suurima kas-
vu auhinnaliste kohtade määras. Auhinda antakse välja 
aastast 2004. 

Auhind „Edukas põhikool 2016/17. õppeaasta olümpiaa-
didel“ anti Tallinna Nõmme Põhikoolile, kelle õpilased 
saavutasid põhikoolide arvestuses enim auhinnalisi kohti 
olümpiaadide piirkonnavoorus ja üleriigilises lõppvoorus. 

Peaauhinna „Edukas kool 2016/2017. õppeaasta olüm-
piaadidel“ said koolid, kelle õpilased saavutasid ülelin-
nalises ja -riigilises üldarvestuses enim auhinnalisi kohti: 
Tallinna Reaalkool, Tallinna Prantsuse Lütseum ja 
Gustav Adolfi Gümnaasium. 

Allikas: Egle Vospert, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist

7.4.5 Konkurss 
„Nutitegevus 2017“

Konkursi „Nutitegevus 2017“ võitjad valis žürii 
Facebooki kogukondades Nutikuu Tallinnas ja 
Nutitund Igasse Kooli osalejaile enim meeldinud 
ürituste kirjelduste põhjal. 

Enammeeldinud ürituste korraldajad on Pirita Ma-
jandusgümnaasium (auhinnaks droon), Tallinna Saksa 
Gümnaasium (auhinnaks GoPro Hero kaamera), Tallinna 
Kolde Lasteaed (auhinnaks Lego WeDo 2.0) ja Tallinna 
Rõõmupesa Lasteaed (auhinnaks littleBits’i komplekt).

Tänavu mais esimest puhku korraldatud MÕK-kuu raa-
mes said Tallinna lasteaiad ja koolid jagada seda, mida 
toredat nad oma majas teevad muutuva õpikäsituse raken-
damisel. Aktiivsemaid osalejaid premeeriti 500 euroga. 

Koolide hulgast paistsid silma Ehte Humanitaargüm-
naasium (korraldas 11 õpisündmust), Tallinna 21. Kool (8 
õpisündmust), Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaa-
sium (8 õpisündmust), Tallinna Südalinna Kool (4 õpi-
sündmust) ja Tallinna Kadaka Põhikool (3 õpisündmust). 

Lasteaedadest olid kõige tragimad Tallinna Luha Las-
teaed (7 õpisündmust), Pelguranna Lasteaed (5 õpisünd-
must), Tallinna Lasteaed Mudila (5 õpisündmust) ning 

Peaauhinda „Edukas kool 2016/2017. õppeaasta 
olümpiaadidel“ on vastu võtmas 

Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar

Tallinna Prantsuse Lütseumi direktor Lauri Leesi

Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur
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Lasteaed Kajakas (5 õpisündmust). 

Auhinnad anti üle 6. juunil Lillepaviljonis 2016/17. õp-
peaasta pidulikul lõpetamisel.

Allikas: Rainer Rannala, THA üldosakonna juhataja

Auhinda (droon) on vastu võtmas konkursi “Nutite-
gevus 2017” võitnud Pirita Majandusgümnaasiumi 
direktor Toomas Pikhof

Ehte Humanitaargümnaasium (pildil õpetaja Ülle Murman)

Tallinna 21. Kool (pildil direktor Meelis Kond) Tallinna Südalinna Kool (pildil direktor Veiko Rohunurm)

Pelguranna Lasteaed (pildil direktor Reelika Täht)

MÕK-kuul paistsid enam silma ja said 500-eurose 
preemia
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7.4.6 Konkurss „Digimõte 
2016“ 

Konkursiga „Digimõte“ soovis Tallinna Haridusa-
met arendada koolide IKT-valdkonda ning moti-
veerida koole enam uuendustega tegelema ning 
neid praktikas julgemalt rakendama.

Konkursi võitis Tallinna Kunstigümnaasium projek-
tiga „Loodusmustrid muusikas“. Kunstigümnaasium 
plaanib koostöös Energia Avastuskeskuse ja Nordeniga 
(Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis) ha-
kata põhikooli 3. astmes korraldama innovaatilist kahe 
või enama ainega lõimitud õpet, mis ühendab muusika, 
tehnoloogia, loodusteadused ja inimeseõpetuse. Kool võ-
tab Eestis esimest korda üldhariduses kasutusele Islandi 
muusiku Björki eestvedamisel välja töötatud kümme ra-
kendust, mis ühendavad muusika, looduse, tehnoloogia 
ning loovuse. 

 ► 2. koht – Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi 
„ART – matemaatika STREAM lähenemisviis-
il“. Projekti eesmärgiks on töötada välja ja juurutada 
kombineeritult e-õppe mudel matemaatika õpetami-
sel põhikoolis (5.–8. klassis), kasutades STREAMi 
lähenemisviisi (tuginedes tehnoloogiale ja kunstiõ-
petusele). Projekt aitab lõimid a eri õppeaineid ning 
populariseerida reaalteadusi, kasutades eesmärkide 
saavutamiseks e-õppe keskkondi. 

 ► 3.–4. koht – Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi „Ha-
riduslikud mängud õppetöös“. Projekti eesmärk on 
võtta 1. ja 2. kooliastmes õppetöös kasutusele hari-
duslikud mängud, mis arendavad loovat probleemide 
lahendamist, analüütilist ja loogilist mõtlemist ning 
lihtsat programmeerimiskeelt. Projekti raames pee-
takse programmeerimise ringitunnid rakenduste 
loomiseks ning soovitakse saavutada, et õpilastel 

valmivad mobiilirakendused ja interaktiivsed õppe-
vahendid, mida teistega jagada.

 ► 3.–4. koht – Tallinna 32. Keskkooli „E-õppe kesk-
kond algklassidele“. Projekti raames soovitakse viia 
ainetunnid senisest rohkem klassiruumist välja ning 
rakendada õuesõpet, kasutades olemasolevat õpitark-
vara, samuti erinevaid vabalt kasutatavaid veebike-
skkondi, mis võimaldavad õpilaste ühist õppetööd. 
Nende najal soovitakse kujundada kooli algklassilas-
tele sobiv hajus kogukonnapõhine e-õpikeskkond. 

Eripreemiad said Tallinna 21. Kooli „Koolihaldus-
süsteem KOHA“ ja Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 
„Loov- ja uurimistööde keskkond UTA“. 

„Digimõtte“ paremaid töid toetas Tallinna Haridusamet 
kuni 80 protsendiga projekti maksumusest, 20 protsenti 
tuli katta kooli eelarvest. Preemiasummad olid vastavalt 
10 000, 5000 ja 3000 eurot, eripreemiatel 4000 eurot.

Konkurssi „Digimõte“ korraldas Tallinna Haridusamet 
teist korda. Praktika näitab, et innovatsiooni on koolis 

Konkursi “Digimõte” võitis Tallinna Kunstigümnaasium 
projektiga „Loodusmustrid muusikas“, auhinna võttis 
vastu kooli direktor Mari-Liis Sults 

Auhinda on vastu võtmas konkursi “Digimõte” 3.-4. 
koha saanud Tallinna 32. Keskkooli („E-õppe keskkond 
algklassidele“) põhikooli õppealajuhataja Katrin Parve 

Auhinda on vastu võtmas konkursi “Digimõte” eripreemia 
saanud Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi („Loov- ja uuri-
mistööde keskkond UTA“) direktor Raino Liblik (vasakul)  
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oluliselt lihtsam rakendada ja see on edukam, kui algatus 
ja tahe tuleb õpilastelt, õpetajatelt ja kooli juhtkonnalt. 
Samuti oskab kool ise kõige paremini hinnata ka uuen-
dustega kaasnevaid raskusi ning valmisolekut nende 
ületamiseks. Konkursile olid oodatud kõik Tallinna üld-
haridus- ja huvikoolid. Konkursitöö võisid koostada nii 
juhtkond, lapsevanemad, pedagoogid kui ka õpilased. Iga 
kool sai esitada ühe taotluse.

Taotlusi hindas komisjon, kuhu kuulusid haridusameti 
esindajad ja IT-valdkonna eksperdid. Hindamisel oli alu-
seks projekti uudsus ja väärtus õppeprotsessile, projekti 
ülesehitus, läbimõeldus, süsteemsus ja mõju organisat-
siooni tulemustele, samuti koostöö teiste haridusasutus-
tega.  

Konkursi tulemused ja digitaalselt aktiivsed koolid 
kuulutati välja 26. oktoobril 2016 Tallinna Reaalkoolis 
toimunud IKT-sügiskonverentsil „Digitaalselt aktiivne 
kool“, mida korraldasid HITSA, Tallinna Haridusamet ja 
E-kool.

Allikas: Rainer Rannala, THA üldosakonna juhataja

7.4.7 „Turvaline kool/ 
lasteaed“ ja „Parim 
tervisemeeskond“

Tallinn väärtustab turvalist ja tervislikku õpi-
keskkonda, kus põhitähelepanu all on tervise ja 
turvalisuse edendamine ning kus on hea õppida 
ja õpetada. 

Konkurssidega „Turvaline lasteaed 2017“ ja „Turvaline 
kool 2017“ tunnustatakse haridusasutusi, kelle 
eesmärgiks on personali ja õpilaste vaimse ning füüsilise 
turvalisuse tagamine, kujundades mõistmist, et ohtusid 
ennetada on tulemuslikum kui tagajärgedega tegeleda.

Konkursi „Turvaline lasteaed 2017“ parimad on: Tallin-
na Lepatriinu Lasteaed (1. koht), Tallinna Rukkilille 
Lasteaed (2. koht) ning Tallinna Lastesõim Mõmmik (3. 
koht). 

„Turvaline kool 2017“ on Tallinna Kivimäe Põhikool. 

Konkursiga „Parim tervisemeeskond“ tunnustab Tallin-
na Haridusamet haridusasutuste tervisenõukogude tööd 
laste ja õpilaste tervist ning üldist elukvaliteeti toetavate 
tegevuste läbiviimisel ning tervist toetava õpi- ja mängu-
keskkonna loomisel.

Koolide arvestuses sai tunnustuse „Parim tervisemees-
kond 2017“ Tallinna Järveotsa Gümnaasium ning las-
teaedade arvestuses Tallinna Sipsiku Lasteaed ja Tallinna 
Lauliku Lasteaed (1.–2. koht) ning Tallinna Lepatriinu 
Lasteaed (3. koht). Eriauhinna sai Lastesõim Päkapikk. 

Konkursside „Turvaline kool/lasteaed“ ning „Parim ter-

visemeeskond“ võitjaid autasustati tunnustustahvli ning 
rahalise preemiaga vastavalt 700, 500 ja 300 eurot. 

Auhinnad anti üle 6. juunil Lillepaviljonis 2016/17. õp-
peaasta pidulikul lõpetamisel.

Allikas: Marika Pettai, THA hariduskorralduse osakonna juhataja

7.4.8 Konkurss „Parim 
koostööprojekt 2017“

Konkurss „Parim koostööprojekt 2017“ aitab luua 
ja hoida häid suhteid partnerite vahel, väärtustab 
mitmekesist kultuuri- ja õpikeskkonda ning mo-
tiveerib koole ja lasteaedu tegutsema üheskoos. 

Konkursile esitati tänavu 36 taotlust, millest seitse otsus-
tati esitada tunnustamisele eduka osalemise eest (auhind 
1000 eurot). 

Parimate koostööprojektide autorid ja korraldajad on: 
Tallinna Südalinna Kool (projekt „Üle-eestiline sak-
sakeelne Scrabble-võistlus nutirakendusega „Classic 
Words“), Tallinna 53. Keskkool (projekt „Loov tantsu-
laager Tõrvas“), Tallinna Kunstigümnaasium (projekt 
„Põhja-Tallinna kolm põrsakest“), Tallinna Liivamäe 
Lasteaed (projekt „Taluloomad ja lasteaed“), Tallinna 
Liivaku Lasteaed (projekt Mustamäe lasteaedade VI 
laulupeoke „Siin on hea...“), Lasteaed Pääsupesa (pro-
jekt „Õpime igal pool“) ning Tallinna Liivalossi Laste-
aed (projekt „Kesklinna õpetajaabide konverents“). 

Konkurssi korraldab Tallinna Haridusamet. Auhinnad 
anti üle 6. juunil Lillepaviljonis 2016/17. õppeaasta pi-
dulikul lõpetamisel.

Allikas: Marika Pettai, THA hariduskorralduse osakonna juhataja 

Auhinda parima koostööprojekti “Mustamäe lasteaeda-
de VI laulupeoke „Siin on hea...““ eest sai Tallinna Liiva-
ku Lasteaed, auhinna võttis vastu direktor Ene Ritso
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7.4.9 Parim personali-
projekt 2016

Konkursi „Parim personaliprojekt“ eesmärgiks 
on tõsta Tallinna haridusasutustes personaliga 
tehtava töö väärtust ning tunnustada parimat 
tööd personali vallas.

Soovitakse tuua esile efektiivse personalitöö mõju orga-
nisatsiooni edukusele ning luua haridusasutustele võima-
lused parima kogemuse vahetamiseks. 

2016. aasta konkursil osales 19 haridusasutust.   

Koolide hulgast tunnistati parimaks Gustav Adolfi 
Gümnaasiumi projekt „Gustav Adolfi Gümnaasiumi 
õpetajate professionaalne areng läbi õpilaste kaasamise“ 
ning lasteaedade hulgast Pirita Lasteaia projekt „Lape-
vanem õpetab“.

Eripreemiaga tunnustati Tallinna Kullatera Lasteaeda 
projekti „Õhinapõhine õppimine igas vanuses“ eest.

Tänukirjad osalemise eest said Tallinna Nõmme Põhi-
kool, Tallinna Linnupesa Lasteaed, Tallinna Asunduse 
Lasteaed, Lastesõim Planeedi Mudila, Tallinna Kiisu-
pere Lasteaed, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Le-
patriinu Lasteaed, Tallinna Kadaka Põhikool, Tallinna 
Kihnu Lasteaed, Tallinna Kristiine Lasteaed, Tallinna 
Kullerkupu Lasteaed, Tallinna Kunstigümnaasium, Tal-
linna Männi Lasteaed, Tallinna Sikupilli Lasteaed, Tal-
linna Arte Gümnaasium ja Tallinna Kivila Lasteaed.

Projektide avalik kaitsmine toimus 15. novembril 21. 

Koolis, tulemused tehti teatavaks Tallinna haridusasutus-
te juhtimiskonverentsil 8. detsembril.

Allikas: Reili Silm, THA personali- ja dokumendihalduse osakonna 
juhtivspetsialist

7.4.10 Tallinna haridus-
töötajate võrkpalli-
turniir koolijuhtide 
ühenduse karikale

3. detsembril 2016 toimus Tallinna Kuristiku Güm-
naasiumi spordikompleksis II Tallinna haridus-
töötajate võrkpalliturniir Tallinna Koolijuhtide 
Ühenduse karikale.

Turniir osutus väga populaarseks, mis näitab, et Tallinna 
koolides on sportlikud ning ühtse meeskonnana töötavad  
inimesed. Nii mõnigi mäng oli väga pingeline, sest ha-
sart võttis endaga kaasa hoolimata sellest, et eesmärk oli 
nautida sportliku koosviibimist. Heameel oli tõdeda, et 
mitmeid koole esindasid koolijuhid. 

Esikolmik kujunes järgmiseks: 1. koht – Tallinna Kuris-
tiku Gümnaasium; 2. koht – Tallinna Lilleküla Güm-
naasium; 3. koht – Tallinna Laagna Gümnaasium. 

Järgnesid Tallinna Inglise Kolledž, Kadrioru Saksa 
Gümnaasium, Tallinna Läänemere Gümnaasium, Pirita 
Majandusgümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, 
Tallinna Nõmme Põhikool, Gustav Adolfi Gümnaasium 
ja Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium.

Osalejad jäid turniiriga rahule, nautisid ning said indu 
uute sportlike eesmärkide seadmiseks.

Raino Liblik, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor 

Eripreemiaga tunnustati konkursil “Parim persona-
liprojekt” Tallinna Kullatera Lasteaeda projekti „Õhi-
napõhine õppimine igas vanuses“ eest, auhinna võttis 
vastu lasteaia direktor Piret Määr

Haridustöötajate võrkpalliturniiril Tallinna Koolijuhtide 
Ühenduse karikale kujunes pingeliseks nii mõnigi mäng
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7.5 Haridustöötajate ja -asutuste  
 üleriigilised ja rahvusvahelised  

 saavutused
7.5.1 „Eestimaa õpib ja 

tänab“ laureaadid 
Tallinnast

8. oktoobril 2016 kuulutas Haridus ja Tea
dusministeerium Jõhvi Kontserdimajas välja 
konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ laureaa
did, kelle hulgas oli kaks Tallinna õpetajat. 

Aasta gümnaasiumiõpetaja 2016 on Katrin Soika (Gus-
tav Adolfi Gümnaasium) ja aasta suunaja 2016 on Kris
tel Üksküla (Vanalinna Hariduskolleegium, VHK). 

Aasta gümnaasiumiõpetaja 2016 Katrin Soika on õpe-
taja, kelle arvates õppija on uurija, kellel loodusteadusli-
kud põhitõed peavad ka talletuma. Ta pooldab muutuvat 
õpikäsitust, sest õpilasel peab olema võimalus avaldada 
arvamust, küsida küsimusi ning kasutada digivahendeid, 
mis peavad omakorda looma ühtse terviku ning keemia-
teadmiste põhja. Oluline on ka oskus leida keemiatead-
miste seoseid teiste õppeainetega. Katrin Soika loob õpi-
lastele iseseisvat õppimist toetavaid vahendeid, mille abil 
saavad nad kodus teha katseid ja koostada digivahendite 
abil kokkuvõtteid. Tugevamaid õpilasi motiveerib õpetaja 
lisateadmistega, valmistades neid ette võistlusteks ja ai-
neolümpiaadideks. Ta leiab, et õpilase arengut toetab va-
nemate ja õpetaja hea omavaheline suhtlemine ning häid 
emotsioone võimaldab ausus ja avatus üksteise suhtes. 

Aasta suunaja 2016 Kristel Üksküla on VHK õppe-
alajuhataja, kes oma erakordse pedagoogilise vaistu ja 
omandatud kogemustega hoolib igast lapsest, õpetajast 
ning arvestab iga inimese eripäraga. Ta on aidanud ras-
kest olukorrast üle saada sadadel õpilastel ning kollee-
gide sõnul ei pea ta ühtki juhtumit lootusetuks. Ta otsib 
ja leiab koostöös perekonna, tugispetsialistide ja kollee-
gidega igale lapsele võimaluse raskused ületada. Kristel 
Soika on ka VHK tervisenõukogu juht. Tema eestvõttel 
lõi tervisenõukogu VHKs 2013. aastal Miikaeli Ühen-
duse nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse, mille pea-
ülesandeks on pakkuda koolidele nõustamist hariduslike 
erivajadustega õpilaste kaasamiseks tavakooli. Õpilaste 
ja vanemate usaldus muudab tema tegevuse väga tule-
muslikuks nii võimetekohase õppimise saavutamisel kui 
laste suunamisel oma annete avastamisele.

Üleriigilisele aasta õpetaja galale nomineeriti Tallinnast 
veel: Rea Lillemets Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumist 
(aasta klassijuhataja), Maret Mesipuu Tallinna Hilari-

use koolist (aasta klassiõpetaja), Helje Pukk Tallinna 
Lilleküla Gümnaasiumist (aasta põhikooliõpetaja) ja 
Toomas Reimann Tallinna Reaalkoolist (aasta gümnaa-
siumiõpetaja).

Allikas:  Haridus- ja Teadusministeerium

7.5.2 Tallinna õpeta-
jad said presiden-
di  kultuurirahastu 
 hariduspreemia

Presidendi kultuurirahastu 2016. aasta haridus-
preemiad said Tallinna Muusikakeskkooli tšel-
loõpetaja Mart Laas ja Tallinna Reaalkooli bioloo-
giaõpetaja Kersti Veskimets. 

Üleriigilisel konkursil “Eestimaa õpib ja tänab” aasta 
gümnaasiumiõpetaja 2016 tiitliga tunnustatud Katrin 
Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium)
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„Haridus annab oskuse mõista, mis on tähtis, ja tõstab 
inimeste eluiga. Olen kindel, et parim majanduspoliitika 
on hariduspoliitika,“ ütles president Kersti Kaljulaid 21. 
novembril Kadriorus hariduspreemiaid ja reaalteaduste 
eripreemiat üle andes. Riigipea sõnul peaks ühiskonnas 
hariduse olulisusest rohkem rääkima. Ta nentis, et erine-
vad riiklikud ja riikidevahelised haridusvaldkonda puu-
dutavad edetabelid on küll toredad, aga sellest tähtsam on 
antava hariduse sisu. „Eestis saab head haridust,“ rõhutas 
president.

Laureaatide nimel kõnelenud Mart Laas tänas riigipead 
tunnustuse eest. „Me armastame oma tööd õpetajatena 
ja aitame noortel leida eriala, mida nemad armastaksid. 
Mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma sellele mõt-
len. Ma olen õnnelik inimene. Kui inimesed on õnneli-
kud, siis on õnnelik ka riik, sest riik ongi inimesed,“ ütles 
Mart Laas.

Hariduspreemia sai ka Rakvere Gümnaasiumi õppealaju-
hataja Kadi Kruusmaa. Reaalteaduste eripreemia pälvis 
Tartu Ülikooli teaduskooli metoodik Raili Vilt.

Hariduspreemiaid rahastab Danske Bank ning nende 
suurus oli kõikide laureaatide puhul 4000 eurot, reaaltea-
duste eripreemiat rahastab Skype Eesti ja selle suurus on 
samuti 4000 eurot.

Allikas: ERR „Fotod: president Kaljulaid andis üle hariduspreemiad“ 
(21.11.2016) 

7.5.3 Izabella Riitsaar 
sai aunimetuse 
„Humaanse peda- 
googika rüütel“

Rahvusvaheline Humaanse Pedagoogika Keskus 
andis Tallinna Pae Gümnaasiumi direktorile Iza-
bella Riitsaarele  aunimetuse „Humaanse peda-
googika rüütel“. 

26. märtsil 2017 anti talle üle kuldmärk „Süda ja luik“.

Tunnistuse andmise ot-
sustas rahvusvaheline žü-
rii, sellele kirjutasid alla 
humaanse pedagoogika 
keskuse aupresident ja 
president.

Varem on sama tiitliga 
tunnustatud Tallinna Hari-
dusameti juhatajat Andres 
Pajulat, kellele anti auni-
metus oktoobris 2013.

Leini Jürisaar, THA kommuni-
katsiooni peaspetsialist 

Presidendi kultuurirahastu 2016. aasta hariduspreemia saanud Tallinna Muusikakeskkooli tšelloõpetaja Mart Laas 
(paremalt esimene) ja Tallinna Reaalkooli bioloogiaõpetaja Kersti Veskimets (paremalt teine) koos president Kersti 
Kaljulaidi (keskel) ja teiste tunnustatutega
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7.5.4 TLÜ doktorant Birgy 
Lorenz kaitses 
 doktoritööd

Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht ja TLÜ 
doktorant Birgy Lorenz kaitses 18. jaanuaril 2017 
oma doktoritööd „Digitaalse ohutuse mudel mõist-
maks teismelise internetikasutaja vajadusi“. 

Doktoritöö raames töötas Birgy Lorenz välja digiohu-
tuse mudeli, mille abil saab analüüsida olemasolevaid 
vahendeid ja leida uusi võimalusi lahendamaks ette tule-
vaid probleeme. „Täna on väljakutsetega toimetulekuks 
põhiliselt kasutusel loengud, vähesel määral töölehti ja 
tõlkekirjandust, ka hoiatavad artiklid meedias,“ selgitas 
autor. 

Doktoritöös välja pakutud digitaalse ohutuse mudel võ-
tab arvesse nelja aspekti: 1) sidusrühmade tsoone: per-
sonaalne (pere, sõbrad jt) või ühiskondlik (kool, tuttavad 
jt); 2) erinevaid riske (pettus, andmed, tervis, vabadus, 
maine); 3) internetikasutaja asjatundlikkuse taset (algaja 
või ekspert) ning 4) võimalikke lahendusi.

Uurimistöö valmimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond 
ja programm DoRa, HITSA programm Tiigriülikool, 
European Association of Technology Enhanced Learn-
ing, Tallinna Linna stipendium, Swedbanki ärieetika 
stipendium koostöös Tartu Ülikooli Eetikakeskusega, 
NATO Küberkaitsekoostöö Keskus, Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutus, Tallinna Ülikooli ja Digitehnoloogia 
Instituudi uuringufond.

Allikas: Õpetajate Leht „Küberohtudest aitab üle õppimine“ (Raivo 
Juurak, 20.01.2017), Tallinna Ülikooli koduleht „Doktoritöö otsis või-
malusi õpilaste digiohutusalase kompetentsi tõstmiseks“ 

7.5.5 Tallinna Rõõmupesa 
Lasteaia projekt 
pärjati Euroopa 
 kvaliteedimärgiga

Tallinna Rõõmupesa Lasteaia strateegiline koos-
tööprojekt „Knowing me – knowing You“ pälvis 
eTwinningult Euroopa kvaliteedimärgi.

Projekti viis Rõõmupesa lasteaed ellu Erasmus+ prog-
rammi rahastusel aastatel 2014–2016 koos partneritega 
Prantsusmaalt, Itaaliast, Suurbritanniast ja Hispaaniast. 

Euroopa kvaliteedimärk, mida Euroopa koolide tööta-
jaid ühendav virtuaalkogukond eTwinning jagab kord 
aastas, on tunnustus Rõõmupesa lasteaia õpetajate tubli-
le tööle. See on tõestus, et lastega ellu viidud projektite-
gevuste taset on hinnatud kõrgelt. 

Euroopa kvaliteedimärgi saavad need projektid, mida on 
varem tunnustatud vähemalt kahe riikliku kvaliteedimär-
giga. Oktoobris 2016 pälvis Rõõmupesa lasteaia projekt 
Prantsusmaa, Itaalia ja Eesti riiklikud kvaliteedimärgid.

Projekti ülevaatenäitusega saab tutvuda lasteaias, näitu-
se külastamiseks palutakse pöörduda oma lapse rühma 
õpetaja või lasteaia juhtkonna poole.

2016. aastal sai kvaliteedimärgi kokku kolm Eesti laste-
aeda, neist kaks Tallinnast. Tallinna koolidest tunnustati 
Lasnamäe Põhikooli. 

Tunnustatute nimekiri riikide lõikes:

https://www.etwinning.net/et/pub/highlights/schools-awarded-
the-european-q.htm#c233 

Lea Pihelgas, Tallinna Rõõmupesa Lasteaia direktor 

Pelgulinna Gümnaasiumi IT-arendusjuht ja TLÜ dok-
torant Birgy Lorenz kaitses edukalt oma doktoritööd 
„Digitaalse ohutuse mudel mõistmaks teismelise 
internetikasutaja vajadusi“
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7.5.6 Kullo õpetajate tant-
sud pälvisid uute 
tantsude konkursil 
tunnustuse 

20. mail 2017 peeti Salme Kultuurikeskuses uute 
tantsude konkursi lõppvoor, kus tunnustuse päl-
visid mitme Tallinna Huvikeskuse Kullo õpetaja 
tantsud.

1.–4. klassi arvestuses võitsid I ja II koha Kullo õpetaja 
Ene Jakobsoni tantsud „Mäng“ ning „Koos on ikka hea“. 

5.–6. klassi arvestuses sai I koha Kullo õpetaja Hele-
na-Mariana Reimanni tants „Tombi-Toomas“ ja II koha 
„Kes juhib mängu“, mille autor on samuti Kullo õpetaja 
Ingrid Elsa Mugu. III koha saavutas Ene Jakobsoni tants 
„Sõlemeistrid-sepapoisid“. 

Noorterühmade arvestuses tunnistati I koha vääriliseks 
„Kolonntants“, II koha saavutas „Männituka labajalg“. 
Mõlema tantsu autoriks on Ene Jakobson.

Tantse hindas žürii koosseisus Vaike Rajaste, Urve Kilk, 
Linda Pihu, Helle-Mare Kõmmus ja Paul Bobkov. 

Uute tantsude konkursi korraldas Eesti Rahvatantsu ja 
Rahvamuusika Selts. Konkurssi toetas Eesti Kultuurka-
pital.

Kairi Kaugema, Tallinna Huvikeskuse Kullo direktori asetäitja noor-
sootöö alal

7.5.7 Kuld- ja hõbe tahvlid 
HITSA konkursil 
„Digitaalselt aktiivne 
kool“

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) 
tunnustas 26. novembril 2016 Eesti koole kuld-, 
hõbe- või pronkstahvliga „Digitaalselt aktiivne 
kool“. 

Tunnustused anti 78 koolile üle Eesti, kes on kolme vii-
mase õppeaasta jooksul kasutanud aktiivselt digitaalseid 
võimalusi. Kuldtaseme pälvisid 26, hõbetaseme 24 ja 
pronkstaseme 28 õppeasutust.

Tallinna koolidest pälvisid kuldtahvli Pelgulinna Güm-
naasium, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Kesk-
linna Vene Gümnaasium, Ristiku Põhikool ja Tallinna 
Lilleküla Gümnaasium. 

Hõbetahvli said Tallinna 21. Kool, Lasnamäe Põhi-
kool ja Ehte Humanitaargümnaasium ning pronkstahvli 
Merivälja Kool.

Tunnustusega soovib HITSA seada eeskujuks koole, kes 
on saanud valdkonna eestvedajaiks ja kellelt on palju ka 
teistel õppida. Samuti soovitakse innustada neid, kes on 
sihiks seadnud oma kooli õpetajate ja õpilaste oskusliku 
tegutsemise digimaailmas ning astunud selleks esimesi 
vajalikke samme. 

Digitaalselt aktiivsed koolid kuulutati välja Tallinna 
Reaalkoolis toimunud IKT-sügiskonverentsil „Digitaal-
selt aktiivne kool“, mida korraldasid HITSA, Tallinna 
Haridusamet ja eKool.

Allikas: Rainer Rannala, THA üldosakonna juhataja 

7.5.8 Tunnustus Tallinna 
Kannikese Lasteaia 
väärtuskasvatusele

9. detsembril 2016 peeti Tartu Ülikooli eetikakes-
kuse IX väärtuskasvatuse konverents, kus tun-
nustati konkurssidel „Hea lasteaed kui väärtus-
põhine lasteaed“ ja „Hea kool kui väärtuspõhine 
kool“ osalenud õppeasutusi. 

Tallinna Kannikese Lasteaeda tunnustati „Hea lasteaia 
rajaleidja 2016“ tiitli ja logoga. Tunnustus anti süs-
teemse tugivõrgustiku loomise, mitmekesiste mänguliste 
tegevuste ning koostöös tegutsemise väärtustamise eest.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on alates 2008. aastast kor-
raldanud lasteaedadele väärtuskasvatuse konkursse. 
2016. aastal toimus konkurss juba neljandat korda „Hea 
lasteaia“ märgi all ja kandis pealkirja „Hea lasteaed kui 
väärtuspõhine lasteaed“. Lasteaedu kutsuti kaasa mõtle-
ma ja analüüsima, millised tegevused aitavad edendada 
teadlikku väärtuskasvatust.

Kannikese lasteaed võttis sellest konkursist osa esimest 

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kuldtahvli-
ga „Digitaalselt aktiivne kool“ pälvinud koolide esinda-
jad, esiplaanil Pelgulinna Gümnaasiumi direktor Tõnu 
Piibur
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korda ja esitas komisjonile konkursitöö, kus meeskond 
analüüsis asutuses tehtavat väärtuskasvatustööd. Väärtu-
sed väljenduvad eri valdkondades ja olukordades (õppe-
tegevused, mäng, igapäevatoimingud, ühisüritused, laste 
omavahelised suhted) ning eri sihtrühmade ja konteksti-
de jaoks spetsiifiliselt, olles eelkõige tegevuse otstarbe-
kuse vahendid. Lasteaia muutumine väärtuspõhisemaks 
on laste arengu toetamise puhul väga suur ja oluline väl-
jakutse. Väärtuspõhise lasteaia kultuur toetab parimal 
viisil laste kasvamist iseseisvateks isiksusteks.

Irja Keiv, Tallinna Kannikese Lasteaia direktor

7.5.9 Aasta võõrkeele-   
alane tegu 2016

Õpetajad Lehti Hiller ja Reet Lend võtsid Euroopa 
keeltepäeval vastu Haridus- ja Teadusministee-
riumi ning Euroopa Komisjoni kõrge tunnustuse 
„Aasta võõrkeelealane tegu 2016“. 

Auhinna pälvis Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja 
Goethe-Gümnaasiumi Reichenbach/V ühine muusi-
kaprojekt „Kohtumised sõnas ja helis“. Septembris ja 
oktoobris 2016 võõrustasid Kadrioru Saksa Gümnaasiu-
mi õpilased kolme õpilasrühma partnerkoolidest: Trittau 
Gümnaasiumist, Goethe Gümnaasiumist Reichenbach/V 
ja Stuttgarti Heidenhofi Gümnaasiumist. Saksa õpilased 
olid kaasatud õppetöösse ja projektidesse, nagu „Graffiti 
Tallinna linnaruumis“ ja „Kohtumised sõnas ja helis“.

Lehti Hiller, Kadrioru Saksa Gümnaasium

7.5.10 Tallinna 21. Kooli tun-
nustati ettevõtlus-
õppe eest haridus-
auhinnaga

Lähtudes Euroopa hariduse ja Eesti elukestva 
õppe strateegia eesmärkidest on Tallinna 21. Kool 
fookusesse tõstnud ettevõtlikkust toetava õpikä-
situse rakendamise. Tallinna Kesklinna Valitsus 
andis koolile selle eest „Haridusauhinna 2017“.

XXI koolist XXI sajandi haridus! Kooli õppekava I ja 
II kooliastmes on uuendatud ettevõtluspädevuse kujun-
damiseks ja läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõt-
likkus“ arendamiseks eesmärgil, et õpilased saavutaksid 
teadmised-oskused uue õpimudeli rakendamise kaudu 
õppetunnis ja väljaspool kooli. Ettevõtlusõppega al-
ustatakse juba 2. klassis.

5. klasside õpilastele käivitus eksperimentaalne ja Ees-

tis uudne mini-mini õpilasfirmade programm „Väike 
ettevõtja“. Tallinna 21. Kool rakendab õpiprogrammi 
eesmärgiga kasvatada õppijais ettevõtlikkust, iseen-
dale töökohti loovaid ja innovaatilisi ühiskonnaliikmeid 
eelkõige oma kodulinnas.

Ettevõtlusõpet antakse igapäevaeluga seostatult. Põhio-
sa õppemahust on suunatud praktilisele tegevusele ja 
loovuse arendamisele. Õppetöö käigus kogutakse teavet 
eri elukutsete ja neis vajalike oskuste kohta, tutvutakse 
töötaja ja ettevõtja (tööandja) rollidega, õpitakse hinda-
ma oma oskusi, soove, arenguvajadusi ning -võimalusi, 
hindama nii töötaja kui ka ettevõtja rolli. Õpilased saavad 
ülevaate ettevõtte toimimisest ja ettevõtluse tähtsusest 
ühiskonnas, juhtimise ja meeskonnatöö kogemuse, luues 
klassikaaslastega õpiettevõtte – miniõpilasfirma. 

Lisandväärtusena toimub tihe koostöö ettevõtjatest 
lastevanemate ja vilistlastega, kes aktiivselt tegutsevad 
õpilasfirmade toetajate ja  mentoritena – kujunenud on 
uudne õpikogukond.

Õppeperioodi jooksul on 5. klasside õpilastele abiks 
ja nõustajateks olnud varasema eduka õpilasfirma 
kogemusega ja eriprogrammi läbinud nooremmentorid 
12. klassist, kes on jaganud enda õpikogemusi toodete 
arendamisel ja müügiesitlustel.

Tallinna 21. Koolis on kõikides kooliastmetes rakend-
unud ettevõtlusõpe, majandusõpetus, õpilasfirmade pro-
gramm: I kooliastmes ettevõtlusprogramm „7 sammu …“, 
II kooliastmes mini-mini õpilasefirmaprogramm „Väike 
ettevõtja“, III kooliastmes rahvusvaheline ettevõtlusõppe 
programm „Student Hansaetic League“ ning gümnaa-
siumis majandusõpetus ja õpilasfirmade programm koos 
rahvusvahelise taseme programmiga „Central Baltic 
Enterprise without Borders“.
Ettevõtlusõpetus on tihedalt lõimitud matemaatika, teh-
noloogia, karjääriõppe, elukutsevaliku jm, lisaks arene-
vad võõrkeelte ning digitaalsed oskused.

Tallinna 21. Kool on uuenev ja muutunud õpikäsitusega 
innovaatiline kool, olles eestvedajaks Tallinna koolide 
hulgas. Uudset õpimudelit on tutvustatud ka kooli küla-
listele, sealhulgas teiste riikide  haridusjuhtidele, kooli-
juhtidele, õpetajatele ja koostööpartneritele. 

Juta Hirv, Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht

7.5.11 Tallinna Luha 
Lasteaed sai liiklus-
ohutuse sündmuse 
auhinna 2016 

Maanteeamet tunnustas liiklusohutuse sündmu-
se auhinnaga Tallinna Luha Lasteaia sündmust 
„Ülemajaline helkurloomade jaht“. 
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Õpetajate Malle Vainomaa, Marleen Brikkeli ja vanemõ-
petaja Reelika Täht’i eestvedamisel korraldatud üritus 
pälvis tunnustuse liiklusohutuse valdkonnas kui parim 
sündmus Põhja regioonis. 

2016. aastal kutsuti helkurloomi jahtima ka naaber-
lasteaia lapsed. Osales 85 last peredega. Kohal oli Lõvi 
Leo, kes tervitas kõiki jahile minevaid peresid ning jagas 
raja läbinutele väikese tänumeene. Seekord said osalejad 
jäädvustada ennast ajalukku koos Helkurmehikesega. 

„Ülemajalise helkurloomade jahi“ kaudu antkse lapsele 
ning vanematele arusaam helkuri vajalikkusest ning selle 
kandmise olulisusest. Üritust on tänumeenetega toetanud 
Maanteeamet, Lõvi Leo kostüümi ning tänumeenetega 
abistas Särtsude rühma lapsevanem Pille Luiga.

Maanteeameti liiklusohutuse sündmuse auhinnad anti 
üle 8. detsembril 2016 Pärnumaal Eagle Golfi restoran-
is. Tunnustati nelja sündmust, kaheksat õpetajat, viit 
koostööpartnerit, üleriigilist eeskuju ning kohalikku 
omavalitsust. 

Reelika Täht, Tallinna Luha Lasteaia Särtsude 

7.5.12 Tallinna Saksa 
Gümnaasium – üks 
maailma 27 erilise 
kooli hulgast

Tallinna Saksa Gümnaasiumi loetakse 27 
kooli hulka maailmas, mis vastavad Saksa
maa Välisministeeriumi ja Saksa Välismaise 
Koolihariduse Keskuse loodud uue koolitüübi 
kriteeriumitele. 

Saksa riigi antud uus staatus on kvaliteedimärk senise 
järjepideva töö eest. 

Uue koolitüübi – saksa-profiilikooli (Deutsch-Pro-
fil-Schule) – lõid Saksamaa Välisministeerium (Auswer-
tiges Amt) ja Saksa Välismaise Koolihariduse Keskus 
(Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) 2016. aasta 
detsembris. Selle koolitüübi oluliseks kriteeriumiks on, 
et koolis on võimalik omandada nii kohalikku kui ka sak-
sa riiklikku keskharidust. 

Tallinna Luha Lasteaia esindajad võtsid vastu Maanteeameti liiklusohutuse sündmuse auhinna sündmuse 
„Ülemajaline helkurloomade jaht“ eest
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Tallinna Saksa Gümnaasiumis toimub saksa keele süva-
õpe juba 1982. aastast. 1997. aastal loodi president Len-
nart Meri initsiatiivil saksakeelne osakond, mis toimib 
ühe paralleelklassina 7.–12. klassini ning kus õpetatakse 
saksa keelt, ajalugu, matemaatikat, füüsikat ja bioloogiat 
saksa riiklike õppeplaanide järgi Saksamaa Liitvabarii-
gist lähetatud õpetajate juhendamisel.

Gümnaasiumi lõpetamisel saavad õpilased kaks lõpu-
tunnistust: Saksa  abituuriumi lõputunnistuse, mis annab 
õiguse edasisteks õpinguteks Saksamaa kõrgkoolides, 
ning Eesti Vabariigi lõputunnistuse. Lõpueksamid toi-
muvad Eesti Vabariigi ja Saksa Liitvabariigi välja tööta-
tud eksamikorralduse põhjal. Saksa abituuriumi eksamid 
saksa keeles ja matemaatikas kehtivad Eesti riigieksami-
tena, emakeele riigieksam kehtib Saksa lõpueksamina.

2002. aastal lõpetas saksakeelse osakonna esimene lend, 
kellele anti kaks keskharidust tõendavat dokumenti. Tä-
nini on kaks keskharidust omandanud 323 õpilast. Tule-
val õppeaastal tähistab TSG saksakeelne osakond – ai-
nuke Baltimaades! – oma 20. juubelit.

Kooli koostööpartneriteks saksakeelse hariduse pakku-
misel on Saksa Liitvabariigi Välisministeerium, Saksa 
Välismaise Koolihariduse Keskus, Saksa Liitvabariigi 
Suursaatkond Eestis, Goethe Instituut, Eesti Haridus- ja 
Teadusministeerium, Innove SA ning Tallinna Haridu-
samet.

Kaarel Rundu, Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktor 

7.5.13 Eesti haridus rokib 
„sajaga“

Tallinna koole külastas Saksamaalt pärit Jens 
Buchloh, ettevõtte Ergovia omanik, kelle suureks 
huviks oli Eesti haridusest dokumentaalfilmi te-
gemine. 

Filmis uuritakse Eesti koolide, ühiskonna suhtumist di-
givahendite kasutusse. Valminud on esimene klipp koh-
tumisest, millest saab trikke ja nippe selle kohta, kuidas 
õpetajad teevad õpilastega koostööd, jagavad kogemusi 
ning kuidas ühiskond liigub üleüldises nutikuse voolus 
erinevate arenduste ja teenustega. Selles oleme eesku-
juks ka suurele Saksamaale. 

Ühe olulisema väärtusena tuuakse välja hariduse ja õp-
pimise üleüldist väärtustamist ja janu uudsuse ning kõr-
gema taseme oskuse järele.

Video „Smarte Bildung im Smart Country Estland“:

 
https://www.youtube.com/watch?v=gyVk4PQuleQ&t=3s

Birgy Lorenz, Pelgulinna Gümnaasiumi arendusjuht

https://www.youtube.com/watch?v=gyVk4PQuleQ&t=3s
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UUS JA  
UUTMOODI 
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8.1 Uued direktorid Tallinna  
 haridusasutustes

Diana Kuntor  
Pelguranna Lasteaed 
1. september 2016

Sergei Ptšjolkin 
Tallinna Tondiraba 
Huvikool 
1. veebruar 2017

Reelika Täht  
Pelguranna Lasteaed 
1. märts 2017

Andrei Kante  
Lasnamäe Gümnaasium 
13. märts 2017

Gerdy Kangur  
Tallinna Lotte Lasteaed 
1. juuni 2017

Stella Lusmägi  
Tallinna Kiisupere 
Lasteaed 
8. mai 2017

Piret Rõõmussaar  
Kalamaja Põhikool 
15. mai 2017

Elen Kõima  
Tallinna Magdaleena 
Lasteaed 
1. juuni 2017

Kerttu Olesja Kroon  
Tallinna Allika Lasteaed 
1. juuni 2017

Raili Mäe  
Tallinna Veerise 
Lasteaed 
12. juuni 2017

Urmas Sadam  
Tallinna Laagna 
Gümnaasium 
17. juuli 2017

Lea Treiberg  
Tallinna Lasteaed 
Mooniõied 
1. august 2017

Eha Porkma  
Lasteaed Päikene  
1. august 2017

Natalja Broi  
Tallinna Pallasti 
Lasteaed 
7. august 2017

Kaie Hein  
Tallinna Kristiine 
Lasteaed 
16. august 2017

Grüüne Ott  
Tallinna Endla Lasteaed 
21. august 2017

Berit Ojaniit  
Tallinna Mesimummu 
Lasteaed 
21. august 2017

Reili Silm, THA personali- ja dokumendihalduse osakonna  
juhtivspetsialist, Rainer Rannala, THA üldosakonna juhataja
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8.2 Muudatused kooli- ja  
 lasteaiavõrgus

8.2.1 Tallinna Kanutiaia 
Noortemaja hakkas 
kandma huvikooli 
nime

Tallinna Linnavolikogu võttis neljapäeval vastu 
otsuse, millega nimetati Tallinna Kanutiaia Noor-
temaja ümber Tallinna Kanutiaia Huvikooliks.

Taotluse nimetust muuta esitas huvikooli direktor, kuna 
praegune nimetus Tallinna Kanutiaia Noortemaja on aja-
le jalgu jäänud ja eksitav, muudetud nimi Tallinna Kanu-
tiaia Huvikool on täpsem ja kõlab keeleliselt paremini.

Tallinna Kanutiaia Huvikooli majas aadressil Aia tänav 
12 on laste ja noortega tegeletud juba 1950. aastast, mil 
kanti Pioneeride Palee nime. 1990. aastal nimetati asutus 
ümber Tallinna Kanutiaia Noortemajaks.

Aastatel 1921–1940 oli hoone nimeks Seltskondlik Maja, 
kus tegutses muu hulgas Konstantin Pätsi eestvõttel klubi 
Centum, mis ühendas Eesti eliidi hulka kuuluvaid majan-
dus- ja poliitikategelasi. Esimesed andmed hoone kohta 
pärinevad 1879. aastast.

Allikas: BNS 08.09.2016 

8.2.2 Asutati kolm uut  
haridusasutust

Tallinnas asutati 2016/17. õppeaastal kolm uut 
õppeasutust: kaks lasteaeda ja üks huvikool.

1. maist 2017 asutati Tallinna Linnavolikogu otsusega 
Tallinna Lotte Lasteaed, mille direktoriks kinnitati lin-
navalitsuse otsusel Gerdy Kangur. Lotte lasteaed asub 
Kadriorus aadressil Koidula 23.

1. maist 2017 asutati Tallinna Veerise Lasteaed, lasteaia 
direktoriks sai Raili Mäe. Lasteaed asub Haabersti linna-
osas Kakumäel aadressil Veerise 1.

1. detsembrist 2016 asutati Tallinna Tondiraba Huvi-
kool, direktoriks sai Sergei Ptšjolkin. Huvikool asub 
Lasnamäe linnaosas aadressil Punane 69. 

Allikas: Marika Pettai, THA hariduskorralduse osakonna juhataja

8.2.3 Tallinn liitis Nõmmel 
Mikumanni ja 
Nõmmekannikese 
lasteaiad 

Tallinna Linnavolikogu otsusega liideti Nõmme 
linnaosas kaks lähestikku asuvat lasteaeda: 
Tallinna Lasteaed Mikumanni ja Tallinna Lasteaed 
Nõmmekannike. 

Tallinna Lasteaia Mikumanni tegevus lõppes 1. septemb-
riks 2016. Ümberkorraldatud lasteasutuse nimetuseks jäi 
Tallinna Lasteaed Nõmmekannike. 

„Koolieelsete lasteasutuste võrgu korrastamise üks 
võimalus on liita väiksemad lasteasutused teiste sama-
laadsete asutustega. Lasteasutuste ümberkorraldami-
ne võimaldab lasteaeda tõhusamalt juhtida ja ressursse 
otstarbekamalt kasutada,“ ütles abilinnapea linnapea 
ülesannetes Taavi Aas. „Tallinna Lasteaed Mikumanni 
ja Tallinna Lasteaed Nõmmekannike asuvad lähestikku 
Nõmme piirkonnas. Kui esimeses on vabu kohti, siis tei-
ses ootavad lapsed järjekorras. Nii võimaldabki kahe las-
teaia ühendamine paindlikumalt lastele kohti pakkuda ja 
lastevanematel tekib võimalus leida koht kodule lähemal 
asuvas lasteasutuses.“

Lasteaias Mikumanni on kolm ning lasteaias Nõmme-
kannike viis rühma. Nende ühendamisega luuakse kahek-
sarühmaline lasteaed ühe sõimerühma, kahe liitrühma ja 
viie aiarühmaga. Lasteaedade ühendamine võimaldab 
tulevikus luua rohkem sõimekohti.

Ümberkorraldamise käigus koondati üks direktori ame-
tikoht, teised töötajad jätkasid tööd ühendatud lasteasu-
tuses.

Allikas: Piret Lind, THA hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist 
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Tallinna Haridusamet alustas uue traditsiooniga: 
jaanuarist 2017 valitakse kuu haridusasutuse 
juhti ja kuu haridustegu. 

Eesmärgiks on tunnustada varasemast enam lasteaedade, 
koolide ja huvikoolide, samuti nende direktorite silma-
paistvamaid tegevusi.  

Uue alguse puhul valiti 10. aprillil 2017 kolme kuu tegijad 
ühekorraga, edaspidi tehti seda iga kuu teisel esmaspäeval. 

Esimestena tunnustatud haridu-
sasutuste juhid

 ► Jaanuar: Hendrik Agur (Gustav Adolfi Gümnaasium), 
kes  on eest vedamas GAGi uuendamise protsessi 
ning kellel on tulnud pidada ebavõrdset võitlust kooli 
laiendamise vastastega. Tema visiooniks on luua in-
novaatiline, MÕKi toetav koolikeskkond. Oma vi-
siooni viib ta ellu hoolimata ette tulnud raskustest. 

 ► Veebruar: Piret Määr (Tallinna Kullatera Lasteaed). 
Tallinna Kullatera Lasteaed korraldab eelmise aasta 
lõpust saadik nutivahendite koolitusi teiste lasteaedade 
õpetajatele, tutvustades seda, kuidas kasutada lasteae-
dades nuti- ja robootikavahendeid laste õppimise põne-
vamaks ja efektiivsemaks muutmiseks. Robootikava-
hendite hulk, mida nad oma lasteaias kasutavad ja mille 
käsitsemist õpetavad, on võrreldav koolide omaga. 

 ► Märts: Izabella Riitsaar (Tallinna Pae Gümnaasium), 
kes on kauaaegne silmapaistev koolijuht, pedagoog ja 
riigikeele õpetaja. Märtsis  andis Rahvusvaheline Hu-
maanse Pedagoogika Keskus talle Minskis aunimetu-
se „Humaanse pedagoogika rüütel“, millega kaasnes 
kuldne rinnamärk „Süda ja luik“. Aitas korraldada ja 
läbi viia konverentsi „Sild lasteaiast kooli“.

 

Tunnustatud haridusteod   
 ► Jaanuar: Pirita Majandusgümnaasiumi majanduskon-
verents 2017 „Majandus homme ja ülehomme – uued 
valikud, võimalused ja vaade tulevikku“. 

8.3 Haridusamet alustas kuu  
 haridusasutuse juhi ja  

 haridusteo valimisega

Jaanuarikuu haridusjuht 2017 Hendrik Agur (Gustav 
Adolfi Gümnaasium, paremal)

Märtsikuu haridusjuht 2017 Izabella Riitsaar (Tallinna 
Pae Gümnaasium)

Jaanuarikuu haridustegu 2017 on Pirita Majandus-
gümnaasiumi majanduskonverents, auhinna võttis 
vastu direktor Toomas Pikhof
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 ► Veebruar: Tallinna 21. Kooli traditsiooniline kultuuri- 
ja kunstinädal. 2017. aasta jaanuari XXXI kultuuri- ja 
kunstinädala teemaks oli Inglismaa.

 ► Märts: Tallinna Kullatera Lasteaia üritused 
ülelinnalise alushariduse ainesektsiooni tegevuste 
raames. 

Leini Jürisaar, THA kommunikatsiooni peaspetsialist

Veebruari haridustegu 2017 on Tallinna 21. Kooli tra-
ditsiooniline kultuuri- ja kunstinädal, auhinna võttis 
vastu direktor Meelis Kond

Märtsi haridusteoks valiti Tallinna Kullatera Lasteaia 
üritused ülelinnalise alushariduse ainesektsiooni 
tegevuste raames

Tallinnas muutus lasteaiakoha taotlemise kord-
nii, et pere saab lihtsamalt panna õed-vennad sa-
masse lasteaeda. Selleks muudeti nii Tallinna Ha-
ridusameti iseteeninduskeskkonda kui ka koha 
taotlemise korda.  

Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017 otsusega muu-
deti laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja 
sealt väljaarvamise korda nii, et eelisjärjekorras paku-
takse lasteaias kohta lapsele, kelle õde või vend juba on 
sama lasteaia nimekirjas. Selleks täiendati kehtivat korda 
(§ 7 lg 1) lausega „Lasteasutuses lapse vanusele sobivas 
rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu 
laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps 
käib samas lasteasutuses“.

Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda koha 
pere teisele lapsele siis, kui: 1) lasteaias on vastavas va-
nuserühmas vaba koht ning 2) lapsevanem on esitanud 
direktorile avalduse koha saamiseks samas lasteaias, kus 
käib sama pere teine laps. 

Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, jär-
jekord on ühtne ja moodustub taotluste esitamise järgi. 

Koha pakkumisel sama pere lapsele on teiste järjekorras 
olevate laste vanematele Tallinna Haridusameti isetee-
ninduskeskkonnas lasteaia logist näha selgitus „Lasteaias 
käib sama pere laps“.

Allikas: Marika Pettai, THA hariduskorralduse osakonna juhataja

8.4 Õed-vennad saavad käia  
 samas lasteaias 
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2. septembril kell 17 esitleti Tallinna Kunstikoolis 
äsjavalminud raamatut „Tallinna Kunstikool 40“. 
Teose autoriks on kunstiteadlane Karin Paulus.  

Teosesse on koondatud 1975. aastal asutatud lastekuns-
tikooli ajalugu, õpetajatega tehtud intervjuud, vilistlaste 
mälestuskatked ning arvukalt fotosid ja õpilastöid. Lu-
gejale pakutakse esimest korda laiemat ülevaadet Ees-
ti kunstielu tugisamba kujunemisloost ning näidatakse, 

kuivõrd kaalukas on 
olnud Tallinna Kunstikooli roll loovisiksuste kujunemis-
loos. 

„Tallinna Kunstikoolis on juba nelikümmend aastat õpe-
tatud tähelepanelikult vaatama. Uuriv ja analüüsiv pilk ai-
tab paremini mõista mitte ainuüksi kunsti, vaid ka laiemalt 
ühiskonda ja maailma. Loovus aga aitas leida nutikaid 
puiklemistaktikaid ning väljendusvabaduse oaase nõuko-
gude ajal, samuti pakub tänagi tuge ja julgust teha asju 
teistmoodi,“ rõhutab Karin Paulus. „Väljendusvabadus 
põhineb väga selgelt süstemaatilisel õppel.“  

Autor toonitab, et ääretult tähtis koht võrratu vaimsuse 
ja kõrgkoolidelegi silmi ette andva taseme tekkimiseks 
on õpetajaskonnal. Enamik siinsetest pedagoogidest on 
olnud tunnustatud praktikud ning persoonid, kelle karis-
maatiline isiksus ja õpetamismetoodika on kannustanud 
end ühel või teisel kombel kunstiga siduma. Oma tead-
misi on noortele jaganud näiteks Anu Kalm, Kaido Ole, 
Peeter Kuutma, Kaarel Kurismaa, Mari Roosvalt.

Neljakümne aasta jooksul on kool olnud Eesti kunstnik-
konna keskseid stardiplatvorme, kust on võrsunud arvu-
kalt maalijaid, graafikuid, arhitekte, disainereid, siseku-
jundajaid, kunstiteadlasi ning, mis veel tähtsam, tänulik 
kunstipublik. 

Nimekaid lõpetanuid on igas lennus mitmeid. Näiteks 
1979. aastal lõpetanud esi-
mese lennu vilislaste seas 
olid tulevased sisearhitek-
tid Krista Aren ja Riina Ei-
gi-Sobolewska ning arhitekt 
Kalle Vellevoog. Aasta hil-
jem lõpetas Kevade tänava 
kooli eeskätt fotode ja graa-
fikaga kuulsaks saanud Ly 
Lestberg, kolmanda lennuga 
disainer Ivari Männi, neljan-
daga oma köökidega silma 
paistnud Aet Piel, viiendaga 
sisearhitektidest vennad Vaik-
lad ja arhitekt Toivo Tammik. 

„Tegelikult sirgub meie kooli 
lõpetajatest ka rohkelt arste, 
õpetajaid, filmitegijaid, ju-
riste, ärimehi, teadlasi, kelle 
jaoks kunsti õppimine on ol-
nud suures osas sisemise rik-
kuse kogumise allikaks. Oskus 
näha ilu ja harmooniat, tunne-
tada proportsioone ja tajuda 
kompositsiooni tasakaalu tuleb 
kasuks igas eluvaldkonnas,“ 

leiab 2008. aas- tast Tallinna Kunstikooli juhti-
nud Toomas-Vahur Lihtmaa.

Tundliku loomingulisusega silma paistev Angelika Sch-
neider on lahendanud teose põnevaid viimistlusviise ja 
kujundusvõtteid kasutades. Raamat võiks pakkuda in-
nustust ja inspiratsiooni praegustele õppuritele, äratund-
mist vilistlastele ning huvipakkuvat teistelegi kunstisõp-
radele. 

Allikas: Tallinna Kunstikool

8.5 Valmis raamat „Tallinna  
 Kunstikool 40“

Raamat „Tallinna Kunstikool 40“ (autor on kunsti-
teadlane Karin Paulus)
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8.6 Huvikeskus Kullo asutas neli  
 uut huviringi 

8.7 Tallinna Kopli Noortemaja 
 avas neli uut huviringi

Tallinna Huvikeskus Kullo avas 2016/17. õppeaas-
tal neli uut huviringi: laste jooga, meisterdamine 
ja disain, pop-jazz laul ning lennumedelism.

Laste jooga on mänguline ja liikuv üldfüüsist arendav 
tegevus, kus jutustuse saatel võetakse erisuguste loo-
made, esemete või tunnete kujusid, mis tegelikult ongi 
traditsioonilised jooga asendid. Jutustusse sisseelamine 
ergutab kujutlusvõimet ja teeb joogatunni mudilastele 
lõbusaks loominguliseks mänguks. Huviring on lastele 
vanuses 3–4 eluaastat koos vanematega. Tunnid õpetaja 
Ester Kokkota juhendamisel toimuvad neljapäeviti kell 
18.00–18.45.

Meisterdamise ja disaini ringi on oodatud leidlikud lap-
sed vanuses 9–14 eluaastat, kellele meeldib joonistada, 
fantaseerida, asju välja mõelda ja meisterdada. Selleks 
õpitakse oma mõtteid ja ideid paremini väljendama, sel-
gemalt ja oskuslikumalt vormistama, leidma eri variante 
ja arendama neid esimesest kavandist kuni valmis graafi-

lise kujunduseni või disainitooteni – trükise, käsitöö- või 
tarbeesemena. Tunde juhendab õpetaja Tiit Kivistik, need 
toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 14.30–16.00. 

Pop-jazz laulu ring on mõeldud kõigile neile, kellele 
meeldib laulda ning arendada oma lauluoskust ja häält. 
Õpetaja on Kaia Oidekivi.

Lennumudelistide õpperühma põhisuunaks on 
vabalend. Huviringis antakse teadmisi joonestamisest, 
puu- ja metallitöötlusest, aerodünaamikast ja natuke füü-
sikast. Ringi on oodatud kõik terava mõtlemise ja osa-
va käega poisid ning tüdrukud, keda huvitab tehnika, 
lendamine ja võistlemine. 

Alanud õppeaastal saab Kullos osaleda rohkem kui 70 
huviringi töös kunsti ja käsitöö, muusika, tantsu, tehnika, 
üldkultuuri ja looduse valdkonnas.

Kairi Kaugema, Tallinna Huvikeskuse Kullo direktori asetäitja noor-
sootöö alal 

2016/17. õppeaastal avas Tallinna Kopli Noorte-
maja neli uut ja põnevat huviringi. 

Teada-tuntud ringide kõrval saab nüüd õppida kitarri ja 
estraadilaulu, rütmi- ja laulu-, meisterdamise ja disaini- 
ning nukkude ja pehmete mänguasjade valmistamise rin-
gides.

Kitarri ja estraadilaulu ringi juhendab Peep Taimla. Ki-
tarriõpe alustab ühe korraga nädalas neljapäeviti. Estraa-
dilaulu õpitakse kaks korda nädalas esmaspäeviti ja teisi-
päeviti. Lauluõppes pööratakse tähelepanu nii soolo- kui 
ka ansamblilaulule. Huviringi oodatakse lapsi vanuses 
10–19 eluaastat.

Rütmi- ja lauluring on mõeldud lastele vanuses 6–11 
aastat. Õpitakse tundma eri muusikastiile ja rütme. Män-
gitakse liikumis- ja laulumänge. Õppetöös kasutatakse 

aktiivselt rütmipille. Tunnid toimuvad teisipäeviti ning 
neljapäeviti. Ringi juhendab Evy Anstal-Põld. 

Meisterdamist ja disaini õpetab Eve Udal. Selles ringis 
õpitakse loovalt mõtlema ja jõukohaseid tehnoloogiaid 
kasutades esemeid disainima. Õppetöös kasutatakse pui-
tu ja puidulaadseid materjale, nagu puitspoonid, papp, 
paber, kartong jne. Ring toimub esmaspäeviti ja nelja-
päeviti ning sobib igas eas õpilastele.

Nukkude ja pehmete mänguasjade valmistamine – lapsed 
õpivad õmblema eri tehnikates ja erinevatest materjali-
dest (vilt, fliis, kapron jne) nukke ning pehmeid mängu-
asju. Ring toimub teisipäeviti ja reedeti kell 14.30–16.00 
vene keeles õpetaja Julia Kašnikova juhendamisel. Oo-
datud on 7–18aastased õpilased.

Riina Olveti, Tallinna Kopli Noortemaja metoodik-projektijuht
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2016/17.  õppeaastast tegutseb Tallinna Kuristiku 
Gümnaasiumis liikumisklassina 1.a klass Tallinna 
Noorsoo- ja Spordiameti projekti „Sport kooli!“ 
toel.

Igal koolipäeval on õpilastel kas kehalise kasvatuse või 
liikumistund. Peale saalitundide käisid õpilased Kopli 
Akrobaatika Koolis akrobaatikatundides, Pirital suusa-
tamas ja seikluspargis, matkaradadel, korv- ja pesapal-
li algõpetuse treeningutes. Tunnid organiseeris ja pidas 
treener ning kehalise kasvatuse õpetaja Tanel Renter.

Hoolimata õppeplaani lisandunud koormusest on õpi-
laste huvi liikumistundide vastu suur ja suhtumine tege-
vustesse positiivne. Lapsed on iseseisvunud ja rõõmsad, 
sportlikumad, teotahtelisemad ja hakkajamad.

Riina Rotšan, Kuristiku Gümnaasiumi 1.a klassijuhataja

8.8 Tallinna Kuristiku Gümnaasiu- 
 mis avati liikumisklass

2016/17.  õppeaastast tegutseb Tallinna Kuristiku 
Gümnaasiumis liikumisklassina 1.a klass 

2016/17. õppeaastast uuendas Tallinna 21. Kool 
õppekava I kooliastmes, kus JA Eesti algkooli 
programmi „7 sammu“ abiga näidatakse õpilas-
tele praktilise õppe kaudu hariduse ja töökoha 
vahelist seost. Loodi ka uus õppesuund: ettevõt-
lus-robootika.

Programm „7 sammu“ aitab õpilastel tunnetada iseenda 
rolli ühiskonnas ja mõista, kui tähtis on osata koos tööta-
da. Mitmesuguste ettevõtmiste kaudu loodi ja kujundati 
esimese sammuna oma jäätis. Esmalt sai igaüks luua oma 
unistuste jäätise ning hiljem juba rühmatöös fantaasiaid 
jagada. Vahva, et sai kaaslastega paremaks sõbraks, oli 
võimalus põhjendada oma valikuid ning parimad – ehk 
kõik – said auhinnad. 

Õpilased arvasid nii: „Oli lõbus! Koos oli tore tegutseda! 
Saime teada, kuidas jäätis valmib. Õppisime pöörama 
tähelepanu koostisele ning koguse ja hinna suhtele. Tore, 
et igaüks sai täita firmas just talle meeldivat ja sobivat 
rolli. Tore oli valmistada ühiselt reklaami ja teha esitlusi. 
Meeldis gruppidevaheline võistlus, kuidas teha ägedamat 
jäätist ning esitlust.“

Vanemate arvates on hea, et ka kodud olid kaasatud õp-
peprotsessi ning poes peatuti pikemalt jäätiseleti juures, 
uuriti valikut tehes jäätise koostist ning jälgiti tähelepa-
nelikumalt ka hinna ning kaalu suhet.

Õpilastel oli põnev koostada Lastelehte, sest tore oli ku-
jundada ja meenutada õpitut hoopis teistsuguses vormis 
ning kaaslastega võis oma lehte ka vahetada.

Keeruline, kuid huvitav oli konstrueerida ja valmistada 

8.9 Tallinna 21. Kooli uued  
 suunad õppetöös 
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Tallinna Arte Gümnaasium käivitas 2016/17. õppe-
aastal uue õppesuuna, õendusõppe. 

Oma muljeid jagavad 10.a klassi õpilased Carolin Sepp ja Kati 
Saulin.  

Äratuskell heliseb ja suule tuleb naeratus. Täna saame jär-
jekordselt astuda üle Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli läve. Soo-
jad koridorid, rõõmsad näod ja natuke arstikabineti lõhna...

Iseenesestmõistetavalt kuuluvad selle kõige juurde ka kõrg-
kooli õpetajad, raamatukogu, söökla ja turvamees. Uhke 
tunne on olla osa sellest ja õppida asju, mida teised meieva-
nused ei näe uneski. 

Kõik on olnud algusest peale väga lahe. Igal teisipäeval saa-
me end tunda osana Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist. Seal 
omandame eluks äärmiselt vajalikke algteadmisi 
anatoomiast, füsioloo-
giast, esmaabist, hü-
gieenist, pereplaneeri-
misest jne. Kõik see võib 
esmapilgul tunduda vei-
di hirmutav ja keeruline, 
ometi on kõik lihtne, sest 
õppesuund, mis meel-
dib, motiveerib õppima 
ning pole sugugi raske.

Kuigi umbes pooltel 
meist ei ole tulevikuplaa-
nid seotud tervishoiuga, 
pole ometi keegi ühek-
sanda klassi lõpus tehtud 
õendusõppe suunavali-
kut kahetsenud. Ei saa 
siiski mainimata jätta, et 
kõrgkoolis õppimine käib 
hoopis teistmoodi kui põ-
hikoolis või gümnaasiumis. 
Tunnid on pikemad ja arut-

lemist rohkem. Tundides võib end vabamalt tunda, sest õp-
pejõud ei keela telefonis olla, ei kontrolli kohalkäimist, ei tea, 
kes sa oled ja kust tuled. On oma asi, kas omandad vajalikud 
teadmised või põrud läbi ja kukud välja. Ise valisid, ise õpid, 
ise vastutad. 

Arte kooli tervishoiu suund on õppuritele andnud ainult po-
sitiivseid emotsioone, vajalikke teadmisi, vahvaid õpetajaid, 
uut ja teistmoodi keskkonda ning natuke aimu ka sellest, 
mis hakkab saama pärast gümnaasiumi lõpetamist.

Carolin Sepp, Kati Saulin, Tallinna Arte Gümnaasiumi 10.a klassi õpi-
lased

Tallinna Arte Gümnaasiumi uue õppesuuna,  
õendusõppe õppijad

8.10 Õendusõpe Tallinna Arte 
 Gümnaasiumis 

3D põnevaid linnu ja Bee-Bot’i mesilastega kaupluses 
või linnas käia ning vastavalt tööjuhendile lahendusi lei-
da.

Teise sammuna pöörati pilgud perekonnale. Koos tegut-
sedes suhtume ümbritsevasse tähelepanelikumalt ja hoo-
livamalt. Ühise perena tegutsedes saame nii mõndagi ära 
teha. 

Projekti „Teeme ära“ raames jõuti otsusele, kuidas ühiselt 
teha kodukant puhtaks või „kooliperena“ korrastada oma 
koolimaja. Lastele meeldis talgupäev, sest puhtas klassis 
on mõnus õppida. Mõndagi üllatas, et isiklik kapp vajas 

tõsiselt koristamist ning nn „kaotatud“ asi tuli päevaval-
gele. Lapsed olid õnnelikud ja uhked, et said ise oma kapi, 
laua ja tooli puhastamisega hakkama. Neile pakkus lõbu 
koos koristada, sest kodus üksi on palju igavam. Siiski 
jätkus koristamisõhin ka kodus, mis meeldiva üllatusena 
lastevanematel muidugi märkamata ei jäänud. 

Uue õpiprogrammi „7 sammu“ tegevused aitavad õpilas-
tel paremini mõista seoseid koolis õpitava ning praktili-
se elu vahel ning koos õppides ollakse innustunumad ja 
edukamad.

Kaja Männik, Tallinna 21. Kooli 2. klassi majandusõpetaja
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Tallinna Reaalkooli õppekavas pakutakse mit-
meid valikkursusi, et õpilasi igakülgselt harida. 
2016/17. õppeaastal lisandus valikainete hulka 
vaba loomingu kursus. 

Idee kasvas välja kunstihuvilistest 12.b klassi õpilastest 
ning koos kunstiõpetaja Maarja Kellaga otsustati arenda-
da ka oma vasakut ajupoolkera, mis Reaali gümnaasiu-
miaastate jooksul võis olla tagaplaanile jäänud. Õpi-
laste tungivale 
palvele vastu 
tulles kooskõ-
lastas õpetaja 
Maarja Kell 
j u h t k o n n a g a 
kursuse plaani 
ning suure huvi-
liste hulga tõttu 
said kursusest 
osa vaid kiire-
mad 12.b klassi 
õpilased.

Vaba loomin-
gu kursus aitas 
osalejatel koge-
da kunsti mitme 
nurga alt. Suurem 
osa õpilastest ei 
olnud peale ko-
hustusliku õp-
pekava täitmist 
endas kunstisoont 
arendanud, seega 
tänu võrdsele ta-
semele oli ka õhk-
kond tunnis pingevaba. Põhiline osa kursusest toimus 
neljapäeviti pärast tunde, mil koguneti kunstiklassi, saa-
di õpetajalt ülevaade ja näpunäited teatud tehnika kohta 
ning siis nokitseti muusika saatel oma tööde kallal. Kur-
suse jooksul tehti väga erinevaid töid ning õpiti kasutama 
akrüül- ja akvarellvärve, pliiatseid, tinti, modelleerimis-
pastat ja kõike muud määrivat. Peale klassiruumis peetud 
tundide käidi kunstnik Kaido Ole ateljees, kus autor avas 
enda loomingu tagamaid. Kui tavaliselt käiakse KUMUs 
kunsti vaid imetlemas, siis Reaalkooli õpilased said ka-
sutada Eesti parimat trükipressi ning teha ise linoollõike-
tehnikas graafilisi lehti, millega on saavutanud kuulsuse 
Eesti kunstnik Eduard Wiiralt.

Suurimaid katsumusi kursuse jooksul oli arvatavasti sür-
realistlik maal. Õpetaja Kell süstis õpilastesse kunstipisi-

ku, mille tõttu ei tahtnud keegi ideeliselt alla jääda meis-
ter Dalile, seega käis nii mõnigi oma maale lõpetamas nii 
nädalavahetuseti kui ka vaheajal. Üheks õnnestunumaks 
tööseeriaks võib lugeda portreesid enda eeskujudest, mis 
joonistati foto põhjal hariliku pliiatsiga. Kursusele pani 

punkti ühiselt ette valmistatud lõpunäitus Kul-
lo Lastegaleriis vanalinnas, kuhu kogunesid õpetajad, 
juhtkond, õpilased ja sõbrad, kes polnud kiidusõnadega 
kitsid.

,,Ma olen kindel, et me kõik saime suure hulga kogemus-
te võrra rikkamaks. Kahju, et kursus läbi sai, aga värvi-
lõhn jääb meile vikerkaarena veel pikaks ajaks ninna ja 
mõttesse,“ lausus Jürgen Tümanok kõigi kursusel osale-
nud õpilaste nimel näituse avakõnes.

Õpilased loodavad, et kursus osutub sama edukaks, 
kasulikuks ning samal ajal akadeemiliseks ja lõbusaks 
ka järgnevatel aastatel. Aitäh juhtkonnale ning õpetaja 
Maarja Kellale, kes rikastasid Reaali Vaimu veel ühe ta-
lendi arendamisega!

Henri Kopra, Tallinna Reaalkooli 12. klassi õpilane

8.11 Vaba loomingu kursus  
 Reaalkooli õppekavas

Tallinna Reaalkooli õppekavasse 2016/17. õppeaastal 
lisandunud vaba loomingu kursus
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8.12 Tallinna Täiskasvanute  
 Gümnaasium pakub  

 nüüd vabalt e-kursusi

8.13 Tallinna Kuristiku  
 Gümnaasium liitus  

 Liikuma Kutsuva Kooliga

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi 2016/17. õp-
peaasta innovaatilisim tegu on gümnaasiumiast-
me MOOC-kursused. 

MOOC-kursus on vaba ligipääsuga veebipõhine kursus, 
mida saavad tasuta kasutada kõik huvilised. Ühelt poolt 
muudab see õpivõimalused veelgi paindlikumaks, suu-
rendades õppijate otsustusõigust õppetöö sooritamise aja 
ja koha asjus, teisalt reklaamib kooli igapäevatööd, et jul-
gustada naasma neid, kelle koolitee on mingil põhjusel 
katkenud.

Valminud on MOOC-kursused kunstiajaloos, perekon-
naõpetuses, geograafias ja muusikaajaloos. Materjalid 
asuvad veebilehtedena Google Site’i keskkonnas ja on 

kasutatavad ka registreerumata. Tagasiside andmine on 
automatiseeritud või saab seda kaasõppijatelt rühmatöös, 
suhtlus käib Moodle’is. Kursuse edukalt lõpetanutele an-
nab kool tõendi. 

Kursuse materjalid koostasid kooli aineõpetajad, tehnili-
ne vormistus ning videod teostati koostöös haridustehno-
loogi ja IT-spetsialistidega, visuaalse poole ühtlustas il-
lustraator. Esimesed e-kursused algasid septembris 2017. 

Kursuste mõte lähtub ESFi projekti (nr 2014 2020.1.06.16 
0026) üldeesmärgist, milleks on kooli õppijaskonna ja 
10. klasside edukalt lõpetanute arvu tõus. 

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium

Tallinna Kuristiku Gümnaasium liitus 2016. aastal 
Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga.

Liikuma Kutsuv Kool on TÜ liikumislabori algatusel 
sündinud programm, mis sai alguse 2016. aastal. Võr-
gustikku kuulub kümme Eesti kooli. Osavõtvad koolid 
otsustasid programmile panna lühema nime VUNK.

Programmi sihiks on pakkuda Eesti koolidele, õpilaste-
le ning õpetajatele ideid ja lahendusi, et: 1) eri vanuses 
lapsed saaksid rohkem liikuda ja peaks vähem istuma, 
2) vahetunnid oleksid põnevamad, 3) ainetundides oleks 
rohkem aktiivset tegevust, 4) koolimaja ja -ümbrus in-
nustaksid liikuma, 4) tunniplaan võimaldaks mitmekesi-
semaid tegevusi, 5) liikumine ei tähendaks vaid sporti.

Liikuma Kutsuv Kool on teaduspõhine sekkumisprog-
ramm. Koolidega teevad koostööd psühholoogid, haridu-
se, terviseedenduse ja sotsiaalse kommunikatsiooni eks-
perdid. Koolidele pakutakse ekspertanalüüside, ideede ja 

koolituste tuge, kuid liikumisvahendite valiku, aktiivsete 
aine- ja  vahetundide, koolipäeva ja -ruumi ümbermõ-
testamisega seotud valikud teevad koolid ise. Muutusi 
mõõdetakse ja analüüsitakse teaduslike meetoditega.

Kuristiku gümnaasiumis kandsid mõõdikuid kahe nädala 
jooksul 3.a ja 3.b klassi õpilased. Mõõdeti ka õpetajate 
liikumisaktiivsust. Koolielu on peale Vungiga liitumist 
muutunud: õpetajad kasutavad tundides rohkem liikumist 
nõudvaid õppemänge, tunnis on lubatud istuda võimle-
mispallidel, iga päev on üks aktiivne vahetund, lapsed 
käivad aulas tantsimas Just Dance’i videote järgi. Avatud 
on võimla, kus saab vahetunnis palli mängida. Kooli on 
soetatud erinevaid vahendeid: koroona, lauatenniselaud, 
köied, kompad, kummikeks, pehmed pallid. Maha on tei-
bitud erinevaid liikumisradasid. Tulemas on ronimissein 
algklassidele. Valmimas on õuesõppeklass. 

Kati Lepp, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi klassiõpetaja
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2017. aasta kevadel sai ammune unistus teoks: 6. 
juunil avati Pelgulinna Gümnaasiumi spordivälja-
kul mitmete võimalustega jõulinnak. 

Iga kool mõtleb, kuidas õpilasi paremini aktiveerida. 
Ronimisvõimalustest kehalise kasvatuse tundides ja ka 
vahetundides unistasid kehalise kasvatuse õpetajad ja 
õpilased juba kooli renoveerimisest saadik. 

Nüüd peaks tegevust jätkuma nii suurtele kui ka väikes-
tele street workout’i harrastajatele, nii algajatele kui ka 

edasijõudnutele. Kõrgemat taset tulidki viimasel kooli-
päeval tutvustama street workout’i värskelt kroonitud 
meistrid. Kooli tänusõnad lähevad Andrei Pekarskile, 
kelle kaasabiga tippklassi sportlased ja selline tore „ah-
vidroom“ kooliõuele saabus.

Kultuurilisel-sportlikul kooliaasta lõpuaktusel saatis Pel-
gulinna Gümnaasiumi dirktor Tõnu Piibur oma kooli õpi-
lased suvepuhkusele lausega: „Nüüd kõik ronima!“

Rea Lillemets, Pelgulinna Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja

8.14 Pelgulinna Gümnaasium 
 sai oma õuele jõulinnaku

8.15 Tallinna Nõmme Põhikooli  
 õppeköök sai uue näo

Eesti Vabariigi aastapäeval avati Tallinna Nõmme 
Põhikooli renoveeritud õppeköök.  

Õppeköögi uuendamine sai teoks tänu Tallinna Haridu-
sametile, Nõmme Linnaosa Valitsusele ja kooli lapseva-
nematele. Nüüdisaegse mööbli ja kaunite lauanõudega 
kodundusklassi kasutavad meelsasti nii tüdrukud kui ka 
poisid, nii oma koolist kui Tallinna Nõmme Gümnaasiu-
mist.

Uue ilme sai ka kooli aed. Kogu kooliperet liitva ühis-
projekti käigus istutatud tulbi- ja nartsissisibulatest tär-
kas kevadine õiemeri. 

Rita Anton, Tallinna Nõmme Põhikooli õppealajuhataja  
Marge Kaldver, Tallinna Nõmme Põhikooli huvijuht 

Pelgulinna Gümnaasiumi spordiväljakule rajati mit-
mete võimalustega jõulinnak, mida koolipere kutsub 
hellitavalt “ahvidroomiks”
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26. oktoobril 2016 sai Pirita Majandusgümnaa-
sium endale uue logo ja tunnuslause. 

2016/17. õppeaasta kujunes koolijuht Toomas Pikhofi 
eestvedamisel kooli visuaalse identiteedi ja  imago uuen-
damise aastaks.

Koolile valiti uued kujunduselemendid ja värvid, uus 
logo ja moto, kuulutati välja koolivormi ideekavandite 
konkurss, täiustati koolitöötajate ja õpilaste tunnustamise 
korda, mitmete traditsiooniliste ürituste uksed avati laie-
male avalikkusele. Kõige uue juurutamisel peeti silmas, 
et säiliks side uue ja vana vahel. 

Ideekavandite hulgast valis huvigruppide (õpilased, õpe-
tajad, koolitöötajad, vanemad, vilistlased) esindajatest 
koosnev žürii kooli motoks: „Haridus teeb vabaks – kas-
vata südant tarkuseni!“

Kooli logol (autoriks graafiline disainer Lembitu Mik-
ker) on päike (seob ja annab jõu unistustele, mis teevad 
õnnelikuks), klooster (ajalooliste väärtuste kaudu oska-
me hinnata elu püsiväärtusi), kool (kolmest õppehoonest 
koosnev kodu), meri (kannab oma neljas laines kõikide 
kooliastmete tarkust ja sümboliseerib keskkonda) ja raa-
mat (tarkusest saab kõik alguse, kuna sellele toetub maa-
ilm).

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht

8.17 Pirita Majandusgümnaasium 
  algatas saatkondade kuu

8.16 Pirita Majandusgümnaasium 
  uuendas oma kuvandit

Pirita Majandusgümnaasiumi uus koolivorm

Pirita Majandusgümnaasium korraldas 2017. aas-
ta aprillis saatkondade kuu, mida soovitakse kor-
raldada ka järgmistel aastatel. 

Uue algatuse taga on vanematekogu aktiivne liige Helen 
Uus, kes pidas läbirääkimisi ja kutsus gümnasistidele esi-
nema kolme Eestis tegutseva saatkonna esindajad, et tut-
vuda diplomaatide töö, eri rahvaste ja kultuuridega ning 
harjutada võõrkeeleoskust. 

5. aprillil külastasid kooli USA ja Jaapani ning 12. aprillil 
Kanada saatkonna esindajad. Diplomaadid rääkisid oma 
tööst nii Eestis kui ka teistes riikides, riikidevahelistest 
suhetest üldisemalt ning kooli eripärast ehk majandus-
suunast lähtudes ka  Eesti ja oma koduriigi majandussu-
hetest. Väga hästi vastu võetud algatust jätkatakse järg-
mistel aastatelgi.

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht
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8.18 Kadrioru Saksa Gümnaasium 
 alustas õppetööd kahes hoones

1. septembri aktus oli Kadrioru Saksa Gümnaasiu-
mi jaoks väga eriline, sest 2016/17. õppeaastast 
on koolil kasutada kaks õppehoonet. 

1. ja 12. klassi aktus toimus esialgu traditsiooniliselt. 12. 
klassi õpilased võtsid vastu kooli kõige värskema lennu 
vanas heas Gonsiori tänava aulas (nüüdseks Oru maja ni-
meline hoone) ja olid neile toeks esimesel koolipäeval. 
Kui aabitsad käes, asuti õpilaste, õpetajate ning vanema-
tega teele uude õppehoonesse (Mäe majja). 

Kohale jõudes heisati esmakordselt kooli lipp ning edasi 
läksid 1. klassi õpilased  klassijuhatajatundidesse. Erili-
sest lipu heiskamisest said osa ka 2.–5. klasside õpila-

sed, kes pärast pidulikku sündmust liikusid Oru majja, et 
koolitee kahe maja vahel kõigil selge oleks. 6.–11. klass 
ootas neid Oru maja staadionil, kus toimus ühine aktus. 

Tegemist oli erilise ja olulise sündmusega kahe hoone 
liitumisel.

Priit Parro, Kadrioru Saksa Gümnaasium

Kui aabitsad käes, asusid Kadrioru Saksa Gümnaasiu-
mi algklassiõpilased koos õpetajate ning vanematega 
teele uude õppehoonesse (Mäe majja), kus vanemate 
klasside õpilaste abiga heisati esmakordselt kooli 
lipp
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2016/17. õppeaastast korraldatakse Tallinna Pal-
lipõnni Lasteaias lastevanematele koolitusi lapse 
arengut puudutavatel teemadel. 

Lastevanemate kool on jõudnud koguneda kahel korral. 

18. oktoobril 2016 rääkisid Tallinna Arte Gümnaasiumi 
algklasside õppealajuhataja Heli Mänd ja klassiõpetajate 
õppetooli juht Õnne Linnas kooli õppesuundadest, kooli-
küpsusest ja lapse kooliks ettevalmistamisest. 

23. novembril kohtusid lapsevanemad Pallipõnni Las-
teaia logopeedide Anne-Ly Savasoni ja Helje Mölleri-
ga. Peale põhjaliku ülevaate lapse kõne arengust andsid 
logopeedid soovitusi selle kohta, millal tuleks pöörduda 
logopeedi poole ning kuidas saab lapsevanem ise kodus 
lapse kõne arengule kaasa aidata. 

Riina Laev, Tallinna Lasteaia Pallipõnn õppealajuhataja

Pirita Majandusgümnaasium algatas oma sünnipäe-
val uue traditsiooni, tõrvikurongkäigu Pirita kloost-
risse

8.19 Tallinna Lasteaed Pallipõnn  
 hakkas koolitama  

 lapsevanemaid 

Pirita Majandusgümnaasium 
otsustas oma sünnipäeval, 
24. jaanuaril 2017 algatada 
uue traditsiooni, tõrvikurong-
käigu Pirita kloostrisse.

Aastate eest liiguti rongkäigus 
koolist Pirita kloostrisse suvise-
le koolivaheajale minnes. Aktus 
peeti kloostri varemetes ning 
suvepuhkusele mindi just sellest 
linnaosale nii omasest paigast. 

Nüüd, kooli sünnipäeval kogu-
neti Pirita kloostri varemetesse, 
kuulati Pirita linnaosa vanema 
Tõnis Mölderi tervitust ning lii-
guti ühise perena tõrvikurong-
käigus koolimajja, kus osalejaid 
ootasid kuum tee ja tort ning 
rõõmus sünnipäevapidu kooli 
suures võimlas. 

Tõrvikud lisasid sündmusele 
pidulikkust ning suunasid talvisel 
pimedal ajal mõtted soojusele, valgusele ja uue alguse ootusele. 
Samuti toetab tegevuste koolimaja seinte vahelt välja toomine 
taotlust tugevdada sidet kogukonnaga – huvi rongkäigu vastu oli 
suur nii kooli vilistlaste, endiste töötajate ja lapsevanemate kui 
ka linnaosa elanike hulgas. 

Triinu Orumaa, Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuht

8.20 Tõrvikurongkäik Pirita  
 Majandusgümnaasiumi  

  sünnipäval
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2. veebruaril 2017 algas Haabersti Vene Gümnaa-
siumis Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu luge-
miskoera programm. 

Programm on juba ennast tõestanud paljudes linnaraa-
matukogudes üle Eesti, kuid kooliraamatukogude seas 
on see päris uus algatus. Eesmärgiks on pakkuda posi-
tiivne lugemiskogemus ning toetada lapsi, kellel lugemi-
ne veel ei suju. 

Lugemiskoera tiimi kuuluvad kaheksa-aastane kuldne 
retriiver Rianna, tema koerajuht Inga Sild ja kooliraa-
matukoguhoidja. Esimese klassi laste ja koeratiimi ka-
sutuses on privaatne hubane lugemispesa. Kuna koolis 
on peale tavaklasside ka keelekümbluse klass ja Rianna 
mõistab mitut keelt, saab talle ette lugeda nii vene kui 
ka eesti keeles. Lapsed saavad raamatukoguhoidja abil 
valida koerale lugemiseks meelepärase raamatu, paitada 
Riannat ja premeerida teda tähelepaneliku kuulamise 
eest koeramaiusega. 

Igal lapsel on oma lugemispass, kuhu kantakse loetud 
raamatu pealkiri. Lugemine lõppeb käpajälje templi 
saamisega ja, nagu kogemus näitab, ka laia naeratusega 
lapse näol. Esialgu on plaanis koeratiimi iganädalased 
külastused. 

Haabersti Vene Gümnaasium

8.21 Haabersti Vene Gümnaasiu- 
 mis algas lugemiskoera  

 programm 

Haabersti Vene Gümnaasiumi ja Eesti Abi- ja Teraapia-
koerte Ühingu lugemiskoera programmi meeskonda 
kuuluvad kaheksa-aastane kuldne retriiver Rianna, 
tema koerajuht Inga Sild (vasakul) ja kooliraamatuko-
guhoidja

Esimese klassi laste ja koeratiimi kasutuses on privaatne 
hubane lugemispesa, kus koos on mõnus raamatutesse 
süveneda
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Esimesed kaksteist Bee-Bot’i robotit jõudsid 
Tallinna Lauliku Lasteaeda HITSA toetusel 2016. 
aasta juunikuus. 

Õppeaasta alguses 
mesimummidega tut-
vunud õpetajad leidsid 
need olevat väga põ-
nevad ning Bee-Bot’id 
võeti kohe septembris 
ka kasutusele. Õpe-
tajad mõtlesid välja 
hulga huvitavaid üles-
andeid, mida nende 
abil lahendada, ning 
lapsed õppisid rõõmu-
ga. Novembri alguseks 
oli kahel õpetajal, Jana 
Küpparil ja Raili Va-
naveskil, kogunenud 
juba nii palju praktilisi 
õpetamiskogemusi, et 
nad käisid neid jagamas 
teiste Nõmme lasteae-
dade õpetajatele Tal-
linna Kraavikrõlli Las-
teaias toimunud koolitusseminaril „Õpetajalt õpetajale“. 

Lauliku lasteaia lapsevanemad, eriti isad, said mesimum-
midega tuttavaks 10. novembril toimunud ülelasteaialisel 
marditeemalisel isadepäevaüritusel. Lapsed ja isad pidid 
mesimummide abil kokku sobitama vanasõnu ning lastel 
oli suurepärane võimalus juhendada oma isasid robotite 
käsitsemisel. Tegevus pakkus elevust nii suurtele kui ka 
väikestele. Detsembris toimunud päkapikupäeval aitasid 
Bee-Bot’i robotid lastel õppida jõululaule.

2016. aasta lõpus täienes lasteaia mesimummide pere 
tänu Tallinna Haridusametile kuue mesilase võrra ning 
mummid sumisesid rühmade õppetegevustes veelgi suu-
rema hooga.

Aprillis, nutikuu raames toimunud „Tallinna koolide ja 
lasteaedade robootikapäeval“ osales ka Lauliku Lasteaia 
esindus oma mesimummidega. Lapsed said ürituselt põ-
nevaid kogemusi ja tutvusid robootikamaailmaga. Õnne 
oli Lauliku lasteaial ka loosimistel, juba olemasolevatele 
robootikavahenditele lisandusid pikk loodusteemaline 

Bee-Bot’i robotite matt ning komplekt MakeyMakey.  

Lasteaia kevadisel tervisenädalal lendasid  Bee-Bot’i ro-
botid õue koos lastega õppima. Orienteerumismängudes 
aitasid lapsed mesimummidel teha tervislikke valikuid. 
Enne seda uuriti koos mesilasemaga, mis on tervislik ja 
mis mitte.

Aprilli lõpus käisid lasteaias iga-aastased külalised Turu 
Ülikooli Rauma Õpetajate Seminarist, keda seekord õn-
nestus üllatada Bee-Bot’i robotitega. Külaliste jaoks olid 
sellised õppimisrobotid uudsed ning tore oli vaadata neid 
innustunult tegutsemas.

Lauliku lasteaias on olnud väga huvitav ja tegus roboo-
tika-aasta, sest peale tegevuste Bee-Bot’i robotitega said 
kõik lasteaia koolieelikud terve õppeaasta vältel osaleda 
tegevustes WeDo robootikakomplektidega õppealajuha-
taja Eike Abeli juhendamisel. 

Robootikategevused on laste hulgas väga hinnatud ning 
pakkunud ka juhendajatele palju uusi avastusi. Toredaid 
killukesi oma tegevustest on õpetajad aasta jooksul jaga-
nud ka Facebooki grupis „Nutitund igasse kooli“.

Eike Abel, Tallinna Lauliku Lasteaia õppealajuhataja

8.22 Tallinna Lauliku Lasteaed  
 võttis kasutusele  

 Bee-Bot’i robotid
Tallinna Lauliku Lasteaia kevadisel tervisenädalal 
lendasid  Bee-Bot’i robotid koos lastega õppima õue, 
kus lapsed aitasid neil orienteerumismängus teha 
tervislikke valikuid 
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9.1 Tallinna Juudi Koolis  
 andsid tunni president ja  

 rahandusminister

9.2 Tallinna Lepatriinu Lasteaia 
 paberipäevad aitavad säästa  

 keskkonda 

Tallinna Lepatriinu Lasteaia vanapaberi kogumise 
aktsiooni lõpus mängisid lapsed “lumesõda” ajale-
hepallidega, mis mängu lõppedes paberkonteineris 
minema saadeti. 

Tallinna Juudi Kooli õpilased on saanud õppida 
Eesti Vabariigi presidendi ja rahandusministri käe 
all. 

27. veebruaril 2017 andis rahandusteemalise tunni rahan-
dusminister Sven Sester. 

28. aprillil 2017 andis Eesti Vabariigi president Kersti 
Kaljulaid ühiskonnaõpetuse tunni, kus räägiti Eestist ja 
Euroopa Liidust, Eesti rollist Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistujana, NATOst ja muust. Arutati sedagi, kuidas ela-
vad eri rahvused Eestis.  

Elina Beilinson, Tallinna Juudi Kooli projektijuht

Tallinna Lepatriinu Lasteaias peetakse tähtsaks 
säästva eluhoiaku arendamist. 2015. aasta sügi-
sel tehti algust vanapaberi kogumisega, mis jät-
kub tänaseni.

Paber on materjal, millega iga päev kõige rohkem kokku 
puututakse. Kust  tuleb paber? Kuidas saab metsa säästa? 
Miks peaks saatma kasutatud paberi paberivabrikusse? 
Neile küsimustele said lapsed vastuse. Külas oli Karu, 
kes jutustas metsaelust ja puude tähtsusest looduses. 
Lapsed said teada, et tonn vanapaberit jätab metsa alles 
17 puud. Koos mängiti ka lõbusaid mänge. Eriti meeldis 
lumesõda ajalehepallidega, mis mängu lõppedes paber-
konteineris minema saadeti. 

Paberi kogumise mõte meeldis nii lastele, peredele kui 
ka töötajatele. Sellest innustust saades kuulutas laste-
aia keskkonnahoiu töögrupp välja rühmadevahelise 
võistluse „Vana paber uueks“. 22. aprillil 2016 jõudiski  
kodudes kogutud vanapaber lasteaia hoovi tellitud kon-
teinerisse. Iga rühm esitles, mida nad olid kasutatud pa-
berist koos teinud. Oli toredaid maske, kotte, kastidest 
robot jpm. Lõbusaid mänge mängides saadeti teele 4260 
kg vanapaberit.

12. aprillil 2017 toimus järjekordne paberipäev. Õu täi-
tus paberipakkide ja kastidega. Isad tulid appi kaaluma 
ja koormat peale ning maha laadima. Lapsed pidasid pa-
beripidu: lendasid pallid, lennukid, ajakirjadest volditud 
liblikad ja inglid. Oli lusti ja naeru. Koos lauldi õpetajate 
eestlaulmisel „Paberilaulu“, mille sõnadesse on kirjuta-
tud paberi teekond. Sel korral kogunes 3920 kg paberit.

Vanapaberi eest saadud rahaga hakati 2016. aastal vade-
riks Tallinna Loomaaia pintšetamariinile, kelle lapsed ise 
välja valisid ja kes sai nimeks Triinu. Loomaaias käies ei 
unusta ükski Lepatriinu ka Triinut tervitada.

Kaja Eskel, Tallinna Lepatriinu Lasteaia keskkonnahoiu töögrupi juht
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9.3 Tallinna Läänemere Gümnaa- 
 siumis süveneti prügiprobleemi 

9.4 Tallinna Laagna Gümnaasiumis  
 õpiti märkama ja muutma

Tallinna Läänemere Gümnaasium osales koos teiste 
koolidega Lasnamäe Linnaosa üritusel „Prügi on 
tõsine asi!“ 

2016/17. õppeaastal süveneti Tallinna Läänemere 
Gümnaasiumis prügiprobleemi ja pöörati rohkem 
tähelepanu taaskasutusele. 

Detsembris korraldati näitus, kus eksponeeriti taaskasu-
tusmaterjalidest valmistatud esemeid. Kohtumisel Prü-
gihundiga said 1. klassi õpilased teadmisi prügi sorteeri-
misest, looduse ja õhu saastamise ohtlikest tagajärgedest. 
7. klasside õpilased käisid Pärnamäe Jäätmejaamas, kus 
tutvustati jäätmete töötlemisega 
kaasnevaid  probleeme ja nen-
de lahendamise võimalusi. 8. 
klasside õpilased külastasid Iru 
Soojuselektrijaama, kus saadi 
teada, et jäätmeid saab kasutada 
energia tootmiseks, tutvuti soo-
juse ja energia tehnoloogilise 
tootmisahelaga. 

13. aprillil osales kool Lasna-
mäe Linnaosa üritusel „Prügi on 
tõsine asi!“ koos Tallinna Lin-
namäe Vene Lütseumi, Tallinna 
Mahtra Põhikooli ja Tallinna 
Pae Gümnaasiumi 8. klasside 
õpilastega. Võistkonnad lahen-
dasid probleemülesandeid, näi-
tasid prügi sorteerimise oskust, 
pakkusid välja prügikoguste 
vähendamise võimalusi, meis-
terdasid tühjadest pudelitest ja 
teistest olmejäätmetest huvita-

vaid esemeid. Ürituse eesmärk oli näidata, kuivõrd hä-
vituslik on  inimese hoolimatu suhtumine prügi sortee-
rimisse. Ürituse korraldajad juhindusid mõttest: „Meie 
peame saavutama prügi üle võidu enne, kui võidab 
tema!“.            

Irina Zuravljova, Tallinna Läänemere Gümnaasium 

Tallinna Laagna Gümnaasiumis võeti 2017. aasta 
alguses erilise tähelepanu alla viisakus. Märtsist 
maini 2017 kutsus kool oma peret märkama ja 
õpetas kampaaniat kavandama. 

Jaanuar – viisakuse kuu 
Jaanuari esimene nädal hõlmas viisakust koolipäevas. 
Teisel nädalal pöörati tähelepanu viisakusele tänaval, 

kohvikus, kinos jm. Kolmandal nädalal tõid viisakust 
ja positiivsust kooli külalised. Koolimaja trepid ja kori-
dori aknad said viisakusele viitavad meeldetuletused.

Kuu jooksul toimusid erinevad võistlused ja konkursid: 
viktoriin Kahoot’is, „Kuldvillak“, joonistusvõistlus, blo-
gi pidamine, konkursid „Pildista viisakust“, „Teata viisa-
kast õpilasest“ ja „Koosta viisakuse retsept“. 

8.b klassi võistkonna (Kertu Marie Savila, Mari-Liis 
Kivistik, Kaarina Seidelberg) arvates koosneb viisakus 
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järgmistest komponentidest: 1 lilleline klaas toredust, 2 
spl kannatlikkust, 3 hästi pikka paid, 1 suur kalli, 2 suurt 
raamatut viisaka sõnavaraga, 3 roosat klaasi sihikindlust. 
Valmistamiseks tuleb segada kõik kokku ühte suurde 
värvilisse õnnepatta, teha sellele musi ning kalli ja saata 
kõigile edasi.

Kuu jooksul märkasid õpetajad tundides viisakust, kand-
sid plussid ja miinused tabelisse. Viisakaimaks klassiks 
sai 5.a, kes läks üheskoos Sõpruse kinno ja Ronimismi-
nisteeriumisse. Blogikonkursi võitnud klass läks Me-
gazone’i mängima, viktoriinide võitjad põgenemistuba-
desse Red Alert ja Exitroom. 

Märts – märkamise ja muutmise 
kuu
Iga klass sai märgata koolielus mõnda kitsaskohta 
ning kavandada lahendusele keskenduva tegevuse 
olukorra parandamiseks. 

9.b klass keskendus sõbraliku õhkkonna loomisele vahe-
tundides. Õpilased ja klassijuhataja kandsid valgeid T-sä-
rke, kuhu olid kirjutatud ootused ja õpetlikud meeldetu-
letused, pidasid vahetundides korda ja jagasid õhupalle. 

9.a klass soovis, et tunnid oleksid loovamad. Selleks 
pakkusid nad oma abi, pidades nädala jooksul ainetunde 
5.–9. klassides. 

5. klass oli mures, et koolikott on liialt raske. Kampaania 
ajal kaalusid õpilased kõikide koolikotte ning koostasid 
aruande. Teine 5. klass ulatas abikäe kooli koristajate-
le ning aitas teha koolimaja veelgi puhtamaks. 6. klass 
märkas koolisöökla toimetamisi. Klass edastas tähelepa-
nekud kooli tervisenõukogule arutamiseks. 8. klass oli 
mures madala õppeedukuse pärast ning töötas välja ette-
panekud, kuidas olla edukam. 

Viisakuse kuu blogi: 4cviisakas.blogspot.com; 8.b klassi 
kampaania blogi oleedukas.blogspot.com

Pille Alonov, Tallinna Laagna Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog

Tallinna Laagna Gümnaasiumi märkamise ja muut-
mise kuul kandsid õpilased ja klassijuhataja valgeid 
T-särke, kuhu olid kirjutatud ootused ja õpetlikud 
meeldetuletused, pidasid vahetundides korda ja 
jagasid õhupalle 

8. klass oli mures madala 
õppeedukuse pärast ning 
töötas välja ettepanekud, 
kuidas olla edukam

9.5 Vanavanemate päev  
 lasteaias Rabarüblik

Tallinna Lasteaia Rabarüblik traditsiooniliste 
ürituste hulka kuulub vanavanemate päev. Aja-
ga on rühmasisesest tegemisest välja kasvanud 
ülelasteaialine ettevõtmine.

Eelmistest kordadest meeldejäävam oli vanaemade la-
vastatud „Maieke üksi metsas“, mille nukudki olid mem-
mede endi tehtud. Peale etendust jagasid vanaemad nä-
punäiteid, kuidas endale lihtsat teatrinukku meisterdada.

Sellel aastal tulid lasteaeda külla lustakad vanaemad Õis-
mäelt. Õismäe seenioride tantsuring võttis üles tantsutuu-

http://oleedukas.blogspot.com/
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Tallinna Liivamäe Lasteaed on alates 2003. aas-
tast osalenud loodusprojektides,  keskkonna- 
ja looduskasvatus on olnud alati olulisel kohal 
õppe- ja kasvatustöös.

Metsakitse talu ja Liivamäe Lasteaia sõprus sai alguse 
2015. aasta sügisel. Koostöö on eripärane ja vastastikku 
kasulik. 

Metsakitse talu hoolitseb selle eest, et lasteaed ei pea 
kasutama biokonteinerit, sest nad realiseerivad kõik tek-
kivad toidujäätmed. Liivamäe suurtel ja väikestel on või-
malus vahetult kohtuda loomadega, neid silitada, uurida 
ja kogeda kõike loomadega seonduvat. 

Vähemalt kaks korda aastas toob Metsakitse talu lasteaia 
õuealale oma taluloomi. Sellel õppeaastal said lapsed tut-
vust teha kanade, Šoti mägiveiste, kitsede ja lammastega. 
Lapsi, vanemaid ja personali vallanud emotsioonid olid 
kirjeldamatud, elevil olid kõik. 
Imbi  Pajula, Tallinna Liivamäe Lasteaia juhataja

Tallinna Lasteaia Rabarüblik vanavanemate päeval on 
vanaemad õpetanud lapsi nukku õmblema ja löönud 
koos nendega tantsu  

9.6 Tallinna Liivamäe Lasteaeda  
 külastavad loomad  

 Metsakitse talust

rid ning haaras kaasa lapsedki. Koos memmedega said 
selgeks lihtsamad tantsusammud ja tantsude erinevad 
nimed.

Järgmisel aastal plaanitakse vürtsitada lasteaiaelu vanai-
sade muhedusega.

Tallinna Lasteaed Rabarüblik

Vähemalt kaks korda aastas toob Metsakitse talu 
Tallinna Liivamäe Lasteaia õuealale oma 
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Tallinna Kivimurru Lasteaed muudab laste päevi 
huvitavamaks looduses ja looduselt õppimisega.

Projekti „Loomad on meie sõbrad“ raames tutvusid Kivi-
murru lasteaia kasvandikud erinevate loomadega. Külas 
käisid künoloog oma labradoriga ning Nõmme Loodusma-
ja elanikud ja õpetajad. Lapsed proovisid koerale käsklusi 
jagada, vaatasid, kuidas koer oskab oma asju otsida. Män-
giti kilpkonna, tuvi ja maoga. Saadi teadmisi loomade eest 
hoolitsemisest. Positiivseid emotsioone jagus hulgaliselt.

Maikuus tegid Kivimurru lasteaia lapsed koos vanema-
tega väljasõidu Naissaarele. Saadi palju teada Naissaare 
ajaloost, tutvuti kohaliku elanikuga, mängiti lammaste-
ga, külastati miinimuuseumi ning otsiti aaret. Laeva Mo-
nica kapten korraldas väga toreda väljasõidu, mis innus-
tas vanemaid juba uut reisi plaanima. 

Olesja Tandorf, Tallinna Kivimurru Lasteaia direktor

9.7 Tallinna Kivimurru Lasteaed 
 õpib looduses ja looduselt

9.8 Tantsu- ja võimlemisvõistlus 
 Tallinna 21. Koolis

Projekti „Loomad on meie sõbrad“ raames käis Tal-
linna Kivimurru Lasteaia kasvandikel külas künoloog 

Maikuus tegid Tallinna Kivimurru Lasteaia lapsed koos 
vanematega väljasõidu Naissaarele, kus saadi teada 
palju uut ja huvitavat saare elust 

Juba seitse aastat on Tallinna 21. Koolis kestnud 
kevadine tantsu- ja võimlemisvõistluse tradit-
sioon. 

Aastaid tagasi tegeleti teisel õppeveerandil kehalises kas-
vatuses põhiliselt võimlemisega. Harjutati akrobaatilisi 
elemente, toenghüppeid, võimeldi muusika saatel. Nii 
tekkiski mõte, et õpilased võiksid oma andeid ja oskusi 
näidata ka koolikaaslastele. 

Esimestel aastatel oli põhirõhk võimlemisharjutustel, 
mida seoti tantsuliste elementidega. Tants ja muusika 
annavad võimaluse edasi anda oma emotsioone, tun-

deid, olemust. Edaspidi hakati üha enam looma tantsu-
lisi etteasteid. Kui algusaastatel osalesid ainult tüdrukud 
ja neiud, siis igal järgnenud aastal lisandus klasse, kus 
osalesid ka poisid ja noormehed, isegi õpetajaid kaasati 
tantsurühma. Kavasid on tehtud erinevate vahenditega: 
pallidega, rõngastega, lintidega, pinkidega. Gümnaasiu-
miklassid on hakanud tegema lausa teatraalseid etteas-
teid, väikesi lavastusi.

Esinemiskavade keerukus ja esituslaad muutusid niivõrd 
erinevaks, et ideede ühtlustamiseks hakati andma võist-
lusele konkreetseid teemasid, näiteks „Inglismaa“, „Fil-
mimuusika“, „Värvid meie ümber“.
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Tallinna Linnupesa Lasteaed võttis teist aasta 
osa Euroopa spordinädalast „Terve Eesti Eest!“ 
ning korraldas iga päev liikumist aktiviseerivaid 
tegevusi.

12. septembril oli jalutuskäigupäev. Pesamunade rühmad 
jalutasid ümber lasteaia, suuremad lapsed tegid kvartalile 
ringi peale või käisid Räägu pargis. Kaks rühma sõitsid 
kõigepealt rongiga Nõmmele ja jalutasid läbi Nõmme 
parkmetsa Mustamäele, kust sõideti bussiga tagasi 
lasteaeda.

13. septembril oli õues tantsimise päev. Tantsimisest võt-
tis osa üheksa rühma, sõimerühma lapsed tantsisid oma 
aiakeses hoogsalt kaasa. Kuna lasteaia selle õppeaasta 
eesmärk on sõnastatud motona „Tunne oma juuri!“, ka-
sutati tantsudeks vanu laulu- ja tantsumänge. Laste puh-

ketunni ajal kogunesid tantsuhuvilised töötajad lasteaia 
saali, kus õpiti salsa tantsusamme ja liikumisi.

14. septembri hommikul sõitsid 24 koolieelikut Viimsi 
13. rannajooksule. Õhtupoolikul toimus I TORE – Ter-
vislik Orienteerumise Retk enda pere ja sõpradega. Üri-
tusse kaasati Tallinna Vindi Lasteaed ja Tallinna Tihase 
Lasteaed. Vanemad lapsed said oma lasteaiast kaasa 
orienteerumispassi ning liikusid teistesse lasteaedadesse, 
kus läbiti eri liikumispunktid. Passis olid küsimused ter-
vise ja liikumise kohta. Kolme lasteaia peale kokku käis 
orienteerumas 263 last, täiskasvanut ja vilistlast. 

15. septembril toimus lasteaias iga-aastane spordipäev. Iga 
rühm läbis staadionijooksu, palliviske, kettaheite, kaugus-
hüppe ja liikumismängu punktid. Lapsed said diplomi, vi-
tamiiniampsud ja kõrremahla ning rühmad liikluskalendri.

Nädala lõpetas aktsioon „Kondimootoriga lasteaeda!“, 
millega propageeriti jalgsi lasteaeda tulekut. Igas rühmas 
oli üleval tabel, kuhu lapsed said koos vanemaga märki-
da, kuidas nad lasteaeda tulid: jalgsi, rattaga, ühistrans-
pordiga või autoga. Tabel tehti ka töötajatele. 

Tervist edendava lasteaiana peab Linnupesa lasteaed 
igasügisesi spordinädalaid õppe- ja kasvatustöö loomu-
likuks osaks. Nädala lõpuks jätkus spordinädala tegemis-
test rõõmu ja rahulolu nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Ingrid Künnapas, Anu Sarap, Tallinna Linnupesa Lasteaed

Iga aastaga on kavad läinud keerulisemaks ja huvitava-
maks. Professionaalsemaks on muutunud ka kohtunike 
koosseis. Viimase võistluse kohtunikeks olid eri tantsu-
stuudiote treenerid.

Juba õppeaasta alguses räägivad agaramad õpilased, et 
neil on olemas idee ja formaat, kuidas sel korral oma 
kava üles ehitada. Paljud ootavad kannatamatult, millal 
saab kava loomise ning harjutamisega alustada, olla üht-
ne meeskond, jaotada rollid ja koos õppida. 

Tantsu- ja võimlemisvõistlusest on saanud suursündmus, 
mida tulevad vaatama ka vilistlased ning lapsevanemad.

2018. aasta võistlusega tähistatakse riigi juubeliaastat, 
teemaks on „Eesti“. 

Heli Raidma, Tallinna 21. Kooli kehalise kasvatuse õpetaja

9.9 Spordinädal „Terve Eesti  
 Eest!“ Tallinna Linnupesa  

 Lasteaias

Tallinna 21. Kooli kevadine tantsu- ja võimlemisvõist-
luse kavad on iga aastaga läinud keerulisemaks ja 
huvitavamaks 

Tallinna Linnupesa Lasteaed võttis teist aasta osa 
Euroopa spordinädalast „Terve Eesti Eest!“
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24. mail 2017 võttis Tallinna Kiisa Lasteaed osa 
ülemaailmsest orienteerumise päevast. 

Sportliku ürituse aitas korraldada ja ellu viia Marek Karm 
Eesti Orienteerumisliidust. Lasteaia territooriumile olid 
paigutatud kontrollpunktid, igaühes neist kompostrid. 
Lapsed liikusid orienteerumiskaartidega ning märgista-
sid kompostri abil oma kaardil läbitud punktid. Orientee-
rumispäev oli  lasteaiaperele õpetlik ja lõbus kogemus. 

Kindlasti kavatsetakse osaleda ka järgmisel ülemaailm-
sel orienteerumise päeval 23. mail 2018. 

Maia Kalmus, Tallinna Kiisa Lasteaia õppealajuhataja

9.10 Ülemaailmne orienteerumis- 
 päev Tallinna Kiisa Lasteaias

9.11 Luulelised olümpiamängud 
 lasteaias Mooniõied

Tallinna Lasteaias Mooniõied korraldati 2017. 
aasta maikuus II olümpiamängud. Kaasa lõid Tal-
linna Sõbrakese Lasteaia ja Tallinna Rõõmupesa 
Lasteaia lapsed. 

Selle, mis olümpiamängudel toimus, pani Meeli Sarne 
luulekeelde.

Olümpia Mooniõites

„Mooniõites“ kõik naeratavad,
kätte jõudnud sportlik kevad –
II Olümpiamängud meil
avamist ootavad õues, juhhei!

Valmistusime spordipeoks,
kõik planeeritu tegime teoks.
Maikuu on sobilik tervisespurdiks,
aplausid ja hõiked – see kõrvad lööb kurdiks.

Külalisi oli meil mitu –
kõrgel hoidis sportlaste lippu
veteranpoksija Pajuri Rein,
kes innustas kõne ja trenniga meid.

Ega me üksinda võistelda soovind –
Rõõmupesa, Sõbrake valmistus hoovis.
Lasteaialapsed on tänulik baas,
kus sportlase elu alata saab.

Aga mis parata, omade poolt
pöialt sa hoiad ja kannad hoolt,
et parima hooga saaks võistelda
ja võistkonda edukalt aidata.

Lõpetuseks moraal on lool:
kui kõike ei jõua, siis tee kasvõi pool.
Aga tee hästi, sest uhkuseta
olümpiapisik kaua ei kesta.

Ines Mikko, Lasteaia Mooniõied õppealajuhataja

Tallinna Kiisa Lasteaed osa ülemaailmsest orienteeru-
mise päevast
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6. aprillil 2017 sai teoks XIV Scoutsrännak, 
kus osalesid ka Tallinna 21. Kooli õpetajad 
ja abituriendid. 

Rännaku eesmärgiks on tutvuda Scoutspataljoni ning 
Pakri poolsaare vaatamisväärsustega. Scoutsrännak 2017 
pühendati Scoutspataljoni taasloomise 16. aastapäevale. 
Rännaku pikkus on 30 kilomeetrit ning vastavalt juhen-
dile tuli see läbida kiiremini kui 8 tundi ning seda koos 
15 kg kaaluva seljakotiga! 

Tallinna 21. Koolist osalesid kehalise kasvatuse õpetajad 
Ave Arutamm, Ivo Raenok ja Indrek Vahtra ning omal 
algatusel ka 12.b klassi õpilased Anna Krasnikova, Eleo-
nore Susi ja Benedicte Petrutis. 

Rännak ise oli tore. 
Stardialal võis näha 
teisigi spordirõivais 
tsiviliste ja relvas-
tamata tegelasi. 
Uudistati scoutide 
relvastust, mängis 
sõjal is-rahvusl ik 
puhkpilliorkester 
ja laulis meeskoor. 
Arutati läbi takti-
ka, kaaluti kotid ja 
asuti teele. Rada 
viis läbi Paldiski 
linna neeme tip-
pu majaka juur-
de, sealt edasi 
mööda poolsaa-
re idakallast 
läbi metsade ta-
gasi lõuna poole ja lõpe-
tuseks taas kilomeetrite viisi asfalti. Esimesed 
villilappijad plaasterdasid teepervel jalgu juba neljandal 
kilomeetril, aga vihmast, lumest, tormituultest ja pideva-
test õppekava muudatustest puretud vintskeid matkaselle 
see loomulikult ei kohutanud. Nii möödusid Tallinna 21. 
Kooli esindajad esimesest joogipunktist rännaksammul 
ja võtsid tagasihoidliku linnupette pärast kümnenda ki-
lomeetri läbimist. 

„Teisel rajalõigul hakkasid endast märku andma formee-
ruvad villid talla all ning kott seljas soonis üha enam. 
Peale dopingu manustamist (valuvaigisti ja kissell joo-
gipunktis) jätkasime oma eepilist teekonda. Lohutuseks 
ja innustuseks oli kohtumine kõrgemate ohvitseridega ja 
meelelahutust pakkus möödujatelt nende tulirelvade as-

jus info hankimine. Jah, relvi oli metsas palju, alates kait-
seliidu AKdest lõpetades MILANi tankitõrjerakettidega. 
Lõpp oli valus! See neetud sidemast, mis asus pataljoni 
hoovis ja kus oli start ja finiš, paistis kilomeetrite taha, 
aga lähemale justkui ei tulnud. Kohale jõudsime 6 tunni 
ja 9 minutiga, kaks meie õpilast olid mõni minut kiiremad 
ja üks neist tublidest tuli veelgi hiljem. Sõime suppi ja 
tundsime rahulolu,“ võttis rännaku kokku Indrek Vahtra.

Kõigile, kes tahavad endale midagi tõestada või on ot-
sustanud astuda näiteks Kaitseliidu ridadesse, julgeb 
ta üritust soovitada küll. Lisaraskus seljas annab asjale 
omajagu võlu ja valu juurde, ent suurendab märgatavalt 
ka rahuldus- ja kergendustunnet finišis. 

Indrek Vahtra, kehalise kasvatuse õpetaja ja õppetooli juhataja

9.12 Tallinna 21. Kooli esindus  
 Scoutsrännakul Paldiskis

Tallinna 21. Kooli õpetajad 
ja abituriendid osalesid 
XIV Scoutsrännakul

http://www.mil.ee/redirect/324
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Tähistamaks Euroopa päeva, korraldas Tallinna 
Õismäe Gümnaasiumi loodus- ja reaalharu 10. 
klass 11. mail 2017 Hollandi päeva. 

Juba nädala algusest kaunistasid koolimaja seinu õpilaste 
koostatud plakatid Euroopa Liidu, Euroopa eesistumise 
ja Hollandi teemal. Viimastel oli info Hollandi geograa-
fia, toidu, muusika, spordi, inimeste, kunsti, kuningapäe-
va ja muu kohta. Selgeks sai õppida mõned hollandikeel-
sed sõnad, mis on otsetõlkes veidi naljakad.

11. mail oli koolimajas palju sagimist ja mitmeid põ-
nevaid tegemisi. 10. klassi õpilased juhendasid 1. ja 2. 
klassi õpilasi Hollandile iseloomuliku kultuurtaime, tulbi 
voltimises. 3. ja 4. klassi õpilased said vahetundides ot-
sida plakatitelt vastuseid Hollandi-teemalistele küsimus-
tele. Õpilastele pakkus selline orienteerumismäng väga 
suurt huvi. 5.–11. klassi õpilased võtsid mõõtu viktorii-
nis, mille küsimused lähtusid plakatite infost. 

Vahetundide ajal mängiti kooli siseraadios Hollandi 
muusikat. Avatud oli kohvik endi valmistatud hollandi-
päraste küpsetistega: tompouce, stoopwafels, ontbijkoek, 
väga populaarseks osutusid või ja šokolaadipuruga ha-
gelslag’i saiad. 

Hollandi päevaks innustati õpilasi kooli tulema jalgrat-
taga. Jalgpallihuvilised said osa võtta palli kõksimise 
võistlusest.

Viktoriinil, orienteerumisel, kõksimisvõistlusel edukalt 
osalenud õpilasi premeeriti diplomi ja otse Hollandist 
saadetud suveniiridega. Nüüd teavad kõik natukene roh-
kem Hollandi kultuurist ja eripäradest.

Õpilasi juhendasid Hollandi päeva korraldamisel 
õpetajad Airi Nurk, Krista Mahlakõiv ja Jonas Lemmik.

Jaan Õispuu, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi arendusjuht 

9.13 Õismäe gümnaasium  
 tähistas Euroopa päeva

9.14 Lasnamäe Muusikakooli  
 džässansambel esines  

 festivalil Moskvas
Lasnamäe Muusikakooli džässansambel The 
Freeloaders osales Moskva XIV rahvusvahelisel 
festivalil „Moscow meets friends“. 

Festival toimus 29. maist 9. juunini 2017 ning oli pühen-
datud ökoloogiale. Muusikapidu korraldab tippviiuldaja 
Vladimir Spivakovi rahvusvaheline heategevuslik fond 
ning osalejad valitakse konkursivoorudest. 

The Freeloadersi liikmed, saksofonimängija Nikita 
Korzoun, džässklaverimängija Daniel Fomotškin, löök-
pillimängija Ilja Korjukin ja kontrabassimängija Nikita 
Poljakov, tutvustasid kõrgetasemelist Eesti džässmuu-
sikat ning nautisid esinemist Moskva publiku ees. An-
sambli juhendaja on Jüri Schleifman. 

Kõik reisikulud võttis enda katta Vladimir Spivakovi 
fond ja festivali suursponsor IFESCCO – koostööfond, 
mis ühendab SRÜd ja Baltimaid. Festivali toetasid 
Moskva linna haridusamet, kultuuriamet, linnapea ava-
like suhete osakond, ÜRO ning UNESCO.

Sirje Mõttus, Lasnamäe Muusikakooli õppealajuhataja

Lasnamäe Muusikakooli džässansambel The Freeloa-
ders osales Moskva XIV rahvusvahelisel festivalil 
„Moscow meets friends“
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30. märtsil 2017 viibis terve päeva Lasnamäe 
Muusikakoolis eriline muusik New Yorgist –  
Timothy James Robinson.

Robinson tegutseb tromboonimängijana rokkbändides 
Miss Velvet ja Blue Wolves, millega astus üles ka Tallinn 
Music Week’i raames. Lasnamäe Muusikakoolis andis ta 
madalate vaskpillide õpilastele tunde, musitseerides nen-
dega koos, ning õhtupoole toimus kooli noorteorkestri 
proov, kus Robinson mängis orkestris ning dirigeeris ka 
mitmeid teoseid. Selline huvitav töötuba oli kooli õpilas-
tele väga innustav ja peale muusika õppimise arendati 
omavahel suheldes ka inglise keele oskust.  

Õpilastel oli huvitav teada saada, et Timothy James Ro-
binson ja Lasnamäe Muusikakooli madalate vaskpilli-
de õpetaja George Butler õppisid trombooni (olgugi et 
40-aastase vahega) sama norra õpetaja Per Brevigi käe 
all mainekas Julliardi Ülikoolis New Yorgis. Per Brevig 
oli tromboonisektsiooni kontsertmeister Metropolitan 
Operas.
Sirje Mõttus, Lasnamäe Muusikakooli õppealajuhataja 

Tallinna Ühisgümnaasiumi (TÜG) gümnasistid 
sõitsid 28. märtsil erirongiga Tartusse kultuuri-
loolisele väljasõidule.  

Reisi eesmärgiks oli tutvuda kohapeal Tartu linna rolliga 
Eesti kultuuriloos.

TÜGi direktori Mehis Peveri sõnul on mõlemad – nii 
Eesti Rahva Muuseum (ERM) kui ka Tartu linn – tutvu-
mist väärt ja miks teha seda teiste juttude või infomater-
jalide kaudu, kui saab ka kohale minna ja oma silmaga 
üle vaadata. „Ilmselt saab nii mõnigi kultuuriobjekt ja 
tema roll seal, kus ta ajalooliselt on asunud, hoopis pa-
remini mõistetud kui distantsilt ja piltidelt,“ sõnas Pever. 

„Toetan ERM- juhi Tõnis Lukase seisukohta, et ERMi 
külastamine peaks olema vältimatu osa iga õpilase õp-
peprotsessist ning riik oma vahenditega võiks tagada sel-
le võimaluse kõigile Eesti kooliõpilastele.“

Läbi Tartu minekuks said õpilased küsimused kultuuri- 
ja loodusobjektide kohta, millele vastuste leidmiseks tuli 
objektide juures kohal käia.

Rongiga mineku kohta ütles direktor Pever, et rongiühen-
dus Tartuga on väga heal tasemel – rongid mugavad ja 
kiired. Parem ja kokkuvõttes turvalisem kui maanteele 
bussikolonn korraldada. 

Tallinna Ühisgümnaasium

9.15 Lasnamäe Muusikakoolis 
 musitseeris õpilastega 

 Ameerika tromboonimängija

9.16 Ühisgümnaasiumi õpilased  
 läksid erirongiga Tartusse 

Lasnamäe Muusikakooli õpilastega musitseeris trom-
boonimängija Timothy James Robinson New Yorgist 
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Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi 
õpilased kirjutasid merekultuuri aastal loitsud, 
milles pöörduti mere poole. 

Innustust saadi Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristi 
Mare Kõiva doktoritööl põhinevat raamatut „Eesti loit-
sud“ uurides. Loitsud olid osa igapäevaelust, need pee-
geldavad kunagiste eestlaste maailmapilti ja usku sõnas 
peituvasse jõusse. 

Mere poole pöördudes palusid õpilased endale ja õpetaja-
tele jõudu koolitöös, vanematele tööd ja leiba, Euroopale 
rahu, arukust ja raskustega võideldes kokku hoidmist. 
Eestile paluti tarkust tões elamiseks ja järjepidevust esi-
vanemate pärandi väärtustamisel. 

Parimate loitsude autorid olid Pille-Triinu Maiste, Ilmar 
Lembit Berestovski, Helen Luik, Iti Lona Oja ja Melissa 
Martikainen.

Eesti loits
Pille-Triinu Maiste, 11. klass

Meri, mu meri!
Uhu ära selgusetus, 
selgeks laineta me riik!
Kanna kaugele kõik valed
ja läbinähtamatus ära siit.

Anna usaldust me rahval’, 
kannatust ja helget meelt.
Hoia vabad meie kaldad,
rahvasuud ja eesti keelt.

Laineharjal kanna mõtted,
too need siia – rannale.
Luba paljasjalgseil lastel
koguda need tallele.

Merle Raidma, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi eesti keele ja  
kirjanduse õpetaja

9.17 Mereteemalised loitsud Tallinna  
 Mustamäe Gümnaasiumis

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi parimate loitsude 
autorid: (vasakult) Pille-Triinu Maiste, Ilmar Beres-
tovski ja Helen Luik G2KRL klassist
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Tallinna 21. Kooli ellu jõuavad imelised sügisvär-
vid iga aasta septembris kooli aatriumis korral-
dataval sügisnäitusel. 

See on koolipere traditsioon märgata ning leida sügise 
ilu ja luua sellest kunsti. Sügisrõõmu toovad kooli nii 
õpilased kui ka lapsevanemad. Koostöös valmivad sü-
gisnäituse fantaasiarikkad väljapanekud. Sajad uhked, 
põnevad, erilised, värvilised või naljakad looduse saavu-
tused kaunistavad koolimaja mitu päeva.

Näitust huviga uudistava koolipere, külaliste ja lapse-
vanemate naerul suud ja rõõm looduse ilust muudavad 
meele rõõmsaks ka siis, kui värvilisest sügisest on saa-
nud kõle ja vihmane sügispäev. Kui ilu loodusest ise 
kaasa võtta ei saa, pakub näitus võimalust jäädvustada 
hetked fotoaparaadiga ning jagada neid kodulehe digi-
taalse albumi kaudu.

Kristiina Tiits, Tallinna 21. Kooli huvijuht

9.18 Sügise värvid ja sügise  
 rõõm Tallinna 21. Koolis

Tallinna 21. Kooli pere toob igal aastal oma ellu 
kaunid sügisvärvid, korraldades kooli aatriumis 
sügisnäituse
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9.20 Õpetajate päeval istutatud  
 sibulad tärkavad emadepäevaks

Pisut enne õpetajate päeva, 4. oktoobril 2016 kin-
kisid lapsevanemad Tallinna Rabarübliku Laste-
aia rühmadele tulbisibulad.

Siit sai alguse koostegemise rõõm: „Õpetajate päeval is-
tutatud sibulad tärkavad emadepäevaks“.

Õpetajate juhendamisel pandi tulbisibulad mulda. Enne 
planeeriti võimalikud peenra kohad, et tulpidel oleks 
tärkamiseks piisavalt päikest ja turvaline kasvada. Sibul 
sibula haaval sai lasteaia õueala võimaluse kevadel õide 

puhkeda. Kõik rüblikud jäid ootama kevadet, et tunda 
rõõmu lille tärkamisest ja viia emadepäeval oma ema 
imetlema peenrasse istutatud tulpi.

Ettevõtmine sümboliseerib hästi kodu ja lasteaia koos-
tööd ning ilmestab kujundit „lasteaed kui teine kodu ning 
õpetaja kui teine ema“.

Tallinna Rabarübliku Lasteaed

9.19 Õismäe gümnasistid prakti- 
 seerivad võõrkeelt giididena

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi keelte ja kultuuri 
õppesuuna õpilased juhendavad võõrkeeles lin-
naekskursioone. 

Eelnevalt käsitletakse ainetundides giidinduse algtõ-
desid ja osaletakse professionaalse giidi ekskursioonil. 
Varem on korraldatud ekskursioon Tallinna vanalinnas, 
väljasõit Haapsallu ja Ants Laikmaa majamuuseumis-

se. Seekord oli sihiks Paldiski, kus külastati Amandus 
Adamsoni  ateljeemuuseumi ning Pakri tuletorni. 

Oluline on leida õpilastele põnev õppevorm, kus saab 
rakendada õppetunnis omandatud teadmisi.

Aina Porman, Tallinna Õismäe Gümnaasiumi saksa keele õpetaja

Oktoobris 2016 istutasid Tallinna Rabarübliku Las-
teaia kasvandikud mulda tulbisibulad, mis tärkasid 
järgmisel kevadel
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Oli tegus õppeaasta, mille säravaimad lood on nüüd 
turvaliselt kaante vahel, valmis olema unustama-
tuks peatükiks aegade raamatus.  

Kuid kas pole nii, et kui olete hakkama saanud millegi 
suurega, on hea meel, kui see kellelegi veel korda läheb?

Nii oli ka meil meeldiv lugeda Tallinna Kadaka Lasteaia di-
rektori Marianne Liiv’i tagasisidet eelmisele aastaraamatule 
„Me õpime kõikjal“, ning soovime seda jagada ka Sinuga, 
hea lugeja.

Jõulupidude kiiruses oli mul alles eile aega avada uus ha-
ridusameti aastaraamat ja nii uurisin ma seda terve õhtu 
kodus ja praegu veel tööl olles ning leidsin, et olete teinud 
väga professionaalse ja hea ülevaatega raamatu. See on ol-
nud tohutu töö ja selle eest teile tänu ja kiitus – meie 

ühine töö on leidnud väärika väljundi ja on lausa uskumatu, 
kui tublid on meie asutused ja inimesed!

Soovin teile nüüd natuke rahulikumat aega, et saaksite rõõ-
mu tunda jõuludest ja oma lähedastest ning siis uuel aastal 
alustame seda toredat ühist tegevust jälle koos! Nii nagu 
ütlete oma raamatu lõppsõnas: „Ja see ongi tegelikult elus 
kõige tähtsam – rõõmsalt ja tegusalt uute sihtide poole“.

Lugupidamisega, Marianne Liiv

Tõepoolest – ees ootavad uued teod, mis saavad raama-
tuks juba Eesti sajandijuubeli aastal.

Tallinna Haridusamet

LÕPPSÕNA
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Ehte Humanitaargümnaasium Diana Koltunova

Ehte Humanitaargümnaasium Gleb Slivinski

Gustav Adolfi Gümnaasium Anette Anslan

Gustav Adolfi Gümnaasium Elisa Litvin 

Gustav Adolfi Gümnaasium Johanna Maria Pärn 

Gustav Adolfi Gümnaasium Signe Rebassoo

Gustav Adolfi Gümnaasium Eike Silbek

Gustav Adolfi Gümnaasium Roosi-Ann Tõlgu

Gustav Adolfi Gümnaasium Vanessa Viira

Gustav Adolfi Gümnaasium Grete Rahi

Gustav Adolfi Gümnaasium Riine Heinsalu

Gustav Adolfi Gümnaasium Frida Laigu

Gustav Adolfi Gümnaasium Petra Brit Põhjakas

Gustav Adolfi Gümnaasium Kristin Remmelgas

Gustav Adolfi Gümnaasium Teele Tuularu

Jakob Westholmi Gümnaasium Ave Palm

Jakob Westholmi Gümnaasium Mihkel Nikolai

Lasnamäe Gümnaasium Gabriela Cetvergaite

Lasnamäe Gümnaasium Julia Guljar

Lasnamäe Gümnaasium Mikhail Polomoshnov

Lasnamäe Gümnaasium Angelina Sahno

Lasnamäe Gümnaasium Tatjana Tšaban

Lasnamäe Vene Gümnaasium Ksenia Gontšarova

Lasnamäe Vene Gümnaasium Jemilia Tarassova

Lasnamäe Vene Gümnaasium Elina Rožkova

Pelgulinna Gümnaasium Liis Lehtla

Pelgulinna Gümnaasium Marja Mäetalu

Pirita Majandusgümnaasium Laura Kiolein

Pirita Majandusgümnaasium Astrid Aavola

Tallinna 21. Kool Marilyn Loomets

Tallinna 21. Kool Rasmus Rammo

Tallinna 21. Kool Alois Andreas Põdra

Tallinna 32. Keskkool Anna Leena Neering

Tallinna 32. Keskkool Caroline Männik

Tallinna 32. Keskkool Kertu Sõerd

Tallinna 32. Keskkool Sandra Värnik

Tallinna 32. Keskkool Urmo Õunloo

Tallinna 32. Keskkool Kristjan Järv

Tallinna 32. Keskkool Vivian Avent

Tallinna 32. Keskkool Anette Tõnnus

Tallinna 32. Keskkool Ingrid Tärk

Tallinna 32. Keskkool Joanna-Marion Lõhmus

Tallinna 32. Keskkool Anett Klaanberg

Tallinna 53. Keskkool Anastasija Gridjuško

Tallinna 53. Keskkool Leonid Latsepov

Tallinna 53. Keskkool Anneli Lemsalu

Tallinna 53. Keskkool Diana Braga

Tallinna Arte Gümnaasium Eva-Maria Tommula

Tallinna Arte Gümnaasium Monica Mustjõgi

Tallinna Arte Gümnaasium Sofia Kruusalu

Tallinna Arte Gümnaasium Sergei Jakovlev

Tallinna Humanitaargümnaasium Diana Aronova

Tallinna Humanitaargümnaasium Maria Hraponova

Tallinna Humanitaargümnaasium Marina Ivanova

Tallinna Humanitaargümnaasium Juri Trifonov

Tallinna Humanitaargümnaasium Kristina Vrukhina

Tallinna Humanitaargümnaasium Eliana Monahhova

Tallinna Humanitaargümnaasium Diana Štšerbinina

Tallinna Humanitaargümnaasium Inna Gavriljuk

Tallinna Humanitaargümnaasium Vladislav Jermakovitš

Tallinna Humanitaargümnaasium Jekaterina Dankevitš

Tallinna Inglise Kolledž Katariina Past

Tallinna Juudi Kool Darja Hutorovskaja

Tallinna Juudi Kool Jekaterina Mihhaljova

Tallinna Juudi Kool Rommi Rõvkina

Tallinna Juudi Kool Anna Ivahnenko

Tallinna Juudi Kool Li Lirisman

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Valeria Goffert

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Lilia Tünts

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Evelina Gavrilovs

Tallinna Kuristiku Gümnaasium Lisette Põld

Tallinna Laagna Gümnaasium Aleksandra Trofimova

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum Maria Ivantšenko

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum Maria Raiskaja

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum Linda Hmelevskaja

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum Amata Žukova

Tallinna Läänemere Gümnaasium Elina Antonova

Tallinna Läänemere Gümnaasium Svetlana Senkevitš

Tallinna Mustamäe Gümnaasium Agnes-Andra Kurviste

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Nina Sokolova

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Valentina Rukins

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Alina Davidovitš

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Jekaterina Fedotova

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Anna Grund

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Anastasija Gajevskaja

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Karin Jätla

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Jelizaveta Vabištševitš

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Liina Ozdoba

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium Svetlana Galiguzova

Tallinna Mustjõe Gümnaasium Violetta Jurkina

Tallinna Nõmme Gümnaasium Kristin Petersel

Tallinna Nõmme Gümnaasium Janne Pranstibel

Tallinna Prantsuse Lütseum Hanna Mia Koit

Tallinna Prantsuse Lütseum Mati Lepikson

Tallinna Prantsuse Lütseum Beatrice Marlene Metsaorg

Tallinna Prantsuse Lütseum Roberta-Triin Sildmäe

Tallinna Reaalkool Kaarel Hänni

Tallinna Reaalkool Kai-Brith Kalda

Tallinna Reaalkool Maris Kluge

Tallinna Reaalkool Hanna Maria Saik

Tallinna Reaalkool Anita Maasalu

Tallinna Reaalkool Marie Ott

Tallinna Reaalkool Samela Kivilo

Tallinna Reaalkool Karmen Markov

Tallinna Saksa Gümnaasium Laura Kranich

Tallinna Saksa Gümnaasium Greta Maltšenko

Tallinna Saksa Gümnaasium Johanna Truu

Tallinna Saksa Gümnaasium Martin Uutman

Tallinna Saksa Gümnaasium Anna-Liisa Merilind

Tallinna Saksa Gümnaasium Hanna Britt Parman

Tallinna Saksa Gümnaasium Laura-Liis Moritz

Tallinna Saksa Gümnaasium Roosi Lilles

Tallinna Saksa Gümnaasium Eileen Lusti

Tallinna Tehnikagümnaasium Lauretta Maks

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Paul Kerner

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Mihhail Lebedev

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Ksenia Šenkina

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Hana Nisametdinova

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Olga Nehhajeva

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Anastasia Vorontsova

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Danial Nalivaiko

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Johanna Maria Kala

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Tatjana Ladõgina

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Kaur Kurvits

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Jelizaveta Lenina

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Roosika Kann

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Kadi Deklau

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium Keiti Liivas

Tallinna Õismäe Gümnaasium Liisa Pasieko

Tallinna Õismäe Gümnaasium Emma Võsa

Tallinna Õismäe Gümnaasium Dana Kadanik

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Aleksandra Lubkova

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Sofia Vasman

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Sinikka Paukku

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Deniza Šakirzjanova

Tallinna Ühisgümnaasium Mirjam Kalmann

Tallinna Ühisgümnaasium Victoria Koitsaar

Lisa 1 Kuldmedaliga  
autasustatud  
gümnaasiumilõpetajad 
2016/17. õa
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Audentese Spordigümnaasium Kertu Laak

EBS Gümnaasium Carolin Zirk

Eurogümnaasium Alisa Grabovaja

Eurogümnaasium Saveli Novikov

Eurogümnaasium Anel Rymbayeva

Eurogümnaasium Assel Rymbayeva

Eurogümnaasium Viktoria Skljarova

Eurogümnaasium Artjom Lipodat

Rocca al Mare Kool Erik Aarna

Rocca al Mare Kool Mariann Jüriorg

Rocca al Mare Kool Mia Peil

Rocca al Mare Kool Johan Valge

Rocca al Mare Kool Maria Helena Paron

Sakala Eragümnaasium Artur Dragunov

Sakala Eragümnaasium Anna-Maria Laius

Tallinna Muusikakeskkool Leiu Tõnissaar

Tallinna Muusikakeskkool Jennie-Ry Lootus

Vanalinna Hariduskolleegium Helen Vislap

Vanalinna Hariduskolleegium Loora Grünvald

Vanalinna Hariduskolleegium Anna-Helena Inno

Vanalinna Hariduskolleegium Joonas Jürgen Kisel

Vanalinna Hariduskolleegium Mai Mõttus

Vanalinna Hariduskolleegium Merili Pärn

Vanalinna Hariduskolleegium William Straus

Allikas: Marika Pettai, THA hariduskorralduse 
osakonna juhataja

Lisa 2 Hõbemedaliga  
autasustatud  
gümnaasiumilõpetajad 
2016/17. õa

Ehte Humanitaargümnaasium Aleksandra Voronenko

Gustav Adolfi Gümnaasium Walter Armulik

Gustav Adolfi Gümnaasium Kristiina Angela Kelder

Gustav Adolfi Gümnaasium Inger- Adele Mägi

Gustav Adolfi Gümnaasium Kirkke Eliise Põldsalu

Gustav Adolfi Gümnaasium Aleksander Väär

Gustav Adolfi Gümnaasium Killu-Smilla Palk

Gustav Adolfi Gümnaasium Henri Roos

Gustav Adolfi Gümnaasium Helen Vainola

Gustav Adolfi Gümnaasium Eliis Tischler

Gustav Adolfi Gümnaasium Mai-Liis Vahemäe

Gustav Adolfi Gümnaasium Katarina Kala

Jakob Westholmi Gümnaasium Indra Suvi

Jakob Westholmi Gümnaasium Anne Matsuk

Kadrioru Saksa Gümnaasium Carmen Niinepuu

Kadrioru Saksa Gümnaasium Marlen Paris

Lasnamäe Gümnaasium Antonina Golubtšikova

Lasnamäe Gümnaasium Roman Mazantsev

Lasnamäe Gümnaasium Kristina Ižik

Lasnamäe Vene Gümnaasium Alina  Tarassenko

Lasnamäe Vene Gümnaasium Dina Fahrutdinova

Pelgulinna Gümnaasium Robert Barisovets

Pirita Majandusgümnaasium Heleri Kallasmaa

Pirita Majandusgümnaasium Dan-Erik Tamm

Tallinna 21. Kool Kristjan Kõster

Tallinna 21. Kool Eliise Leif

Tallinna 21. Kool Janek Valgma

Tallinna 21. Kool Otto-Kristjan Vanajuur

Tallinna 21. Kool Benedikte Petrutis

Tallinna 21. Kool Janna-Liina Leemets

Tallinna 21. Kool Kristin Hint

Tallinna 21. Kool Dana Miller

Tallinna 32. Keskkool Maria-Helena Rahumets

Tallinna 32. Keskkool Kaia Liisa Hakk

Tallinna 32. Keskkool Kelli Kruusma

Tallinna 32. Keskkool Greete Nippolainen

Tallinna 32. Keskkool Miika Pihlak

Tallinna 32. Keskkool Triin Tammaru

Tallinna 32. Keskkool Katriin Vinogradov

Tallinna 32. Keskkool Marta Leen Volar

Tallinna Humanitaargümnaasium Valeria Jankovskis

Tallinna Humanitaargümnaasium Maria Samsonova

Tallinna Humanitaargümnaasium Darja Repina

Tallinna Humanitaargümnaasium Julia Zaitseva

Tallinna Humanitaargümnaasium Aleksandr Vjunov

Tallinna Inglise Kolledž Rene Kriisa

Tallinna Inglise Kolledž Mariin Pantelejev

Tallinna Inglise Kolledž Helen Zeisig

Tallinna Järveotsa Gümnaasium Markus Sanglepp

Tallinna Järveotsa Gümnaasium Grete-Liis Eesaru

Tallinna Järveotsa Gümnaasium Säde Lahtmets

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Katarina Piven

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Julia Kirs

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium Violetta Umerenkova

Tallinna Kuristiku Gümnaasium Kariina Adamberg

Tallinna Kuristiku Gümnaasium Natalia Homenko

Tallinna Kuristiku Gümnaasium Anne-Ly Kvade

Tallinna Laagna Gümnaasium Daniela Dontševski

Tallinna Laagna Gümnaasium Diana Neago

Tallinna Lilleküla Gümnaasium Anette Kasemägi

Tallinna Lilleküla Gümnaasium Kadri Ustav

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum Polina Gladkova 

Tallinna Läänemere Gümnaasium Artjom Bahtejev

Tallinna Läänemere Gümnaasium Vladimir Logatšev

Tallinna Läänemere Gümnaasium Anna Ovtšarova

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Liina Piilman

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Anžela Saar

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Darja Bušmanova

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Polina Reus

Tallinna Mustjõe Gümnaasium Jevgenia Bohanova

Tallinna Nõmme Gümnaasium Sander Andla

Tallinna Nõmme Gümnaasium Kristen Kaljuvald

Tallinna Nõmme Gümnaasium Laura-Liisa Srubišek

Tallinna Nõmme Gümnaasium Kadri-Ann Parmas

Tallinna Pae Gümnaasium Anna Koroljova

Tallinna Prantsuse Lütseum Hedvig Haarde

Tallinna Prantsuse Lütseum Carmen Koov

Tallinna Prantsuse Lütseum Jörg Miikael Tiit

Tallinna Reaalkool Laura Jõgi

Tallinna Reaalkool Carel Kuusk

Tallinna Reaalkool Hanna-Ingrid Nurm

Tallinna Reaalkool Katariina Sofia Päts

Tallinna Reaalkool Mikael Raihhelgauz

Tallinna Reaalkool Liis Hiie

Tallinna Reaalkool Melanie Rannula

Tallinna Reaalkool Liisa Sakerman

Tallinna Saksa Gümnaasium Mark Böttner

Tallinna Tehnikagümnaasium Kaarel Rohumaa

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Evelina Mazurenko

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Nadežda  Švaikovski

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Johanna Maria Kala

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Mai Püss

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Siiri Saarestik

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Evelyn Kungla

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Madis Uibo

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium Jaana Parker

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Platon Tanaga

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Ines Tihhomirova

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Martin Rakita

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Anna Polištšuk

Tallinna Ühisgümnaasium Kadri Kaaret

Tallinna Ühisgümnaasium Sandra Saare

Tallinna Ühisgümnaasium Jana Vinkel

Tallinna Ühisgümnaasium Heleri Meremäe

Tallinna Ühisgümnaasium Minna Annabel Tismus
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Lisa 3 Edukaimad Tallinna õpilased 
2016/17. õa ülelinnalistel ja 
-riigilistel olümpiaadidel

Tallinna Ühisgümnaasium Sandra Kaas

Audentese Spordigümnaasium Silvia Pertens

Audentese Spordigümnaasium Siiri Kliimson

Audentese Spordigümnaasium Mairit Laine

EBS Gümnaasium Grete Meiusi

EBS Gümnaasium Jekaterina Jatsenko

EBS Gümnaasium Anette Maria Rennit

Eurogümnaasium Herman Yermakou

Eurogümnaasium Diana Jakobi

Eurogümnaasium Ana Baratashvili

Eurogümnaasium Michelle Claire Mader

Rocca al Mare Kool Helis Uus

Rocca al Mare Kool Liis Kätriin Jegers

Sakala Eragümnaasium Jana Kuzovkova

Sakala Eragümnaasium Valeria Ovtšarenko

Sakala Eragümnaasium Anna Kavtaradze

Sakala Eragümnaasium Anastassia Tšupõrja

Sakala Eragümnaasium Anastasia Volovik

Vanalinna Hariduskolleegium Michelle Hang

Vanalinna Hariduskolleegium Mirjam Nuter

Vanalinna Hariduskolleegium Juulia Aliide Salulaid

Vanalinna Hariduskolleegium Johanna Vaida

Vanalinna Hariduskolleegium Mari Poom

Vanalinna Hariduskolleegium Hanna Maria Salong

Vanalinna Hariduskolleegium Laura Kaarma

Vanalinna Hariduskolleegium Theresa Toom

Allikas: Marika Pettai, THA hariduskorral-
duse osakonna juhataja

      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

KESKLINN        

Jakob Westholmi 
Gümnaasium

       

Ants Kärner 7. kl matemaatika 3.  

Mihkel Teinemaa 9. kl ühiskonna-
õpetus

1.  

         

Tallinna Juudi Kool        

Jekaterina Mihaljova 12. kl vene keel   4

         

Tallinna Tõnismäe 
Reaalkool

       

Mihkel Rinne 10. kl keemia   3.

Paul Kerner 12. kl keemia 2. 1.

    füüsika   3.

    astronoomia   2.

Tallinna Humanitaargüm-
naasium

       

Helen Antspol 11. kl kunst 3.  

Aleksandr Tšernõh 11. kl informaatika 3.  

         

Tallinna 21. Kool        

Anette Kipso 5. kl õpioskused 
võistkondlik

2.–3.  

    inimese-
õpetus

2.–3.  

Hedvig Kikas 5. kl õpioskused 
võistkondlik

2.–3.  

Hildegard Kivisaar 5. kl inimese-
õpetus

2.–3.  

Jako Julius Schmid 5. kl õpioskused 
võistkondlik

2.–3.  

      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

Tobias Palm 5. kl õpioskused 
võistkondlik

2.–3.  

Veli Kangur 5. kl õpioskused 
võistkondlik

2.–3.  

Anni Marie Maripuu 7. kl õpioskused 
võistkondlik

1.  

Lisette Meier 7. kl õpioskused 
võistkondlik

1.  

Mariel Natalie Mahhov 7. kl õpioskused 
võistkondlik

1.  

Markus Martinson 7. kl õpioskused 
võistkondlik

1.  

Õnneliis Pappel 7. kl õpioskused 
võistkondlik

1.  

Albert Ader 8. kl emakeel 1.  

Moon Lokk 9. kl eesti 
kirjandus

  6.

Karl Kristjan Tamm 9. kl tehnoloogia-
õpetus

2. 4.

Luisa Susanna  Kütson 9. kl emakeel 2. 1.

Maria Annet Šmakova 10. kl vene keel 
võõrkeelena

2.  

Alois Andreas Põdra 11. kl kunst 1. 4.

    teadustöö 
preemia

  1.

Helen Laane 11. kl ühiskonna-
õpetus

3.  

Laura Pastak 11. kl inglise keel 2.  

Paul Johannes Kalda 11. kl filosaoofia   2.

    eesti 
kirjandus

  4.

Kaisa Potisepp 12. kl prantsuse 
keel 

3. 3.

Anna Krasnikova 12. kl vene keel 
võõrkeelena

1. 2.

Marilyn Loomets 12. kl prantsuse 
keel

1. 1.

Rasmus Rammo 12. kl emakeel 3.  

      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

         

Vanalinna Hariduskol-
leegium

       
Ida Ulita Vooglaid 7. kl emakeel 1.  
Siim  Lukas Lokotar 8. kl prantsuse 

keel 
2.  

Elisabeth Egel 9. kl prantsuse 
keel

2. 2

Joonas Koff 9. kl prantsuse 
keel 

3. 3.

Christopher Robin Lauring 10. kl prantsuse 
keel

1.  

Rasmus Barrow 11. kl ühiskonna-
õpetus

2.  

Saara Liis Jõerand 11. kl emakeel 1.  

    eesti 
kirjandus

  1.

Joonas Jürgen Kisel 12. kl matemaatika 2.–3. 1.

    lingvistika 1. 1.

William Straus 12. kl ühiskonna-
õpetus

1. 2.

         

Tallinna Ühisgümnaasium        

Jane  Leinfeld 6. kl bioloogia   5.

Karl Otto Lillemets 7. kl inimese-
õpetus

3.  

Eerik Sven Puudist 11. kl usundiõpetus   3.

Nata -Ly  Pantšenko 11. kl kunst 2.  

Andrea Proškina 12. kl soome keel   1.

         

Tallinna Kesklinna Vene 
Gümnaasium
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      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

Aleksander Karpov 6. kl matemaatika 
(7. kl)

1.  

         

Tallinna Prantsuse 
Lütseum

       

Ako Allik 7. kl prantsuse 
keel 

1.  

Iris Kreegi 7. kl bioloogia 2.  

Uko Mihkel Pallum 7. kl bioloogia 3.  

James Rock 7. kl ühiskonna-
õpetus

3.–4.  

    geograafia 2.  

Kaisa Arumeel 7. kl prantsuse 
keel 

2.  

Anette Kosenkranius 7. kl emakeel 2.  

    bioloogia 1.  

    õpioskused 
võistkondlik

2.  

Kristofer Rajasalu 7. kl õpioskused 
võistkondlik

2.  

Marlen Martens 7. kl õpioskused 
võistkondlik

2.  

Frank Ervin 7. kl õpioskused 
võistkondlik

2.  

Mihkel Mäekalle 7. kl õpioskused 
võistkondlik

2.  

    inimese-
õpetus

1.  

Hanna-Triinu Järvine 8. kl bioloogia 2. 2.

Kaarel Fridolin 8. kl loodustea-
dused

4.  

Roberta Bühler 8. kl prantsuse 
keel 

1. 1.

Säde Sooman 8. kl prantsuse 
keel 

2.  

Anni Joamets 9. kl prantsuse 
keel 

3.–4.  

    keemia 2.–3.  

    bioloogia 1. 1.

    geograafia   3.

Sander Tammer 9. kl ühiskonna-
õpetus

2. 6.

Eliise Marie Nõgel 10. kl prantsuse 
keel 

3.  

Helen Kurvits 10. kl prantsuse 
keel 

1.  

Nele-Rita Põldma 10. kl prantsuse 
keel 

2.  

Anna Kovalenko 11. kl vene keel 
võõrkeelena

3.  

Liina Hints 11. kl prantsuse 
keel 

1.  

Erik Kõiv 12. kl inglise keel 2.–3. 5

Hartvig Tooming 12. kl matemaatika 1.  

Jörgen Sinka 12. kl prantsuse 
keel 

3.  

Mark Jahu 12. kl majandus 2. 2.

      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

Mati Lepikson 12. kl prantsuse 
keel 

2. 2.

  12. kl ühiskonna-
õpetus

4.–6. 3.

         

Tallinna Inglise Kolledž        

Peeter Alex Randla 7. kl füüsika (8. kl) 3.–4.  

Peter Kipp 7. kl loodustea-
dused

3.  

Piibe Lukkats 8. kl prantsuse 
keel 

1.  

Toomas Sulling 8. kl prantsuse 
keel 

3.  

Andreas Simson 9. kl keemia   3.

    loodustea-
dused

2. 1.

Marleen Lillebah 9. kl ühiskonna-
õpetus

6.  

Karina-Anette Kiristaja 10. kl saksa keel 3.–4.  

Karl Oskar Pungas 10. kl inglise keel 1.  

Katariina-Emilia Kõiv 10. kl emakeel 2. 6.

Eva Ikkonen 11. kl emakeel 2.  

Peter Alex Mahhov 11. kl lingvistika   3.

Katariina-Johanna 
Järvsoo

11. kl prantsuse 
keel 

1. 4.

Mariin Pantelejev 12. kl inglise keel 1. 2.

    prantsuse 
keel 

2.  

Stella Borthwick 12. kl lingvistika 5. 2.

Erik Markus Kannike 12. kl teadustöö 
preemia

  2.

Kadrioru Saksa 
Gümnaasium

       

Kaspar Tuulik 7. kl geograafia 1.  

Doris Vahtra 9. kl keemia   3.

Kadri Muuga 9. kl keemia   1.

Gustav Adolfi Güm-
naasium

       

Liisbet Reinsalu 5. kl õpioskused 
võistkondlik

2.–3.  

Marten Nagel 5. kl õpioskused 
võistkondlik

2.–3.  

Nora Järva 5. kl õpioskused 
võistkondlik

2.–3.  

Pärtel-Erik Sits 5. kl õpioskused 
võistkondlik

2.–3.  

Sten-Martin Kalle 5. kl õpioskused 
võistkondlik

2.–3.  

Claudia Olev 6. kl bioloogia 1. 1.

Anna Milena Linder 6. kl inimese-
õpetus

1.–2.  

      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

Loretta Kaart 6. kl inimese-
õpetus

3.  

Eliisabet Kaasik 7. kl õpioskused 
võistkondlik

3.  

Elisabeth Helena Valter 7. kl õpioskused 
võistkondlik

3.  

Inga Morozov 7. kl õpioskused 
võistkondlik

3.  

Leana Jete Korb 7. kl õpioskused 
võistkondlik

3.  

Miia Kams 7. kl õpioskused 
võistkondlik

3.  

Siim Tiivel 7. kl matemaatika 2.  

    loodustea-
dused

3.  

Triinu Luts 7. kl bioloogia   5.

Marianne Allas 8. kl prantsuse 
keel 

3.  

Sofia Marlene Haug 8. kl bioloogia 3. 1.

    loodustea-
dused

5.  

Eva Margareta Kört 9. kl prantsuse 
keel

3.–4.  

Jacqueline Elizabeth 
Lääne

9. kl prantsuse 
keel 

2. 2.

    ühiskonna-
õpetus

5.  

Vanessa Kricere 9. kl prantsuse 
keel 

  3.

Grete Sikka 10. kl prantsuse 
keel 

2.  

Igor Širai 10. kl inglise keel 2.  

Karmen Juhkam 10. kl eesti 
kirjandus 

  1.

Diana Vederik 11. kl prantsuse 
keel 

2.  

Erik Herbert Lõhmus 11. kl prantsuse 
keel 

3.  

Nikita Leo 11. kl matemaatika   3.

Oliver Paberits 11. kl keemia 1.  

Karl Reimand 11. kl lingvistika 4.  

Saskia Olesk 11. kl prantsuse 
keel 

3.–4.  

Eike Siilbek 12. kl emakeel 1.  

Frida Laigu 12. kl keemia   3.

    bioloogia   2.

    lingvistika 3.  

Mark Joonas Toomsalu 12. kl prantsuse 
keel 

1. 1.

Roosi-Ann Tõlgu 12. kl inglise keel 2.–3.  

Trine Tamm 12. kl prantsuse 
keel 

  3.

Robert Nõmmann 12. kl lingvistika   3.

         

Tallinna Reaalkool        
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      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

Renate Piik 5. kl inimese-
õpetus

1.  

Ellen Marigold Roper 6. kl bioloogia 2. 3.

Iir Niinemaa 6. kl inimese-
õpetus

1.–2.  

Hans Rahi 7. kl geograafia 3. 3.

Mihkel Jakobson 7. kl loodustea-
dused

1.  

    astronoomia   3.

Pilleriin Raidma 7. kl inimese-
õpetus

2.  

Paul Nurk 7. kl geograafia   2.

Anna Pauliina Rumm 8. kl keemia 1.  

    bioloogia 1. 3.

    loodustea-
dused

3.  

Argo Merilo 8. kl füüsika 1. 3.

    geograafia 3.  

Erik Heinvee 8. kl keemia 3.  

Eva-Lotta Mett 8. kl eesti 
kirjandus

  2.

Hanna Maria Vinkel 8. kl inimese-
õpetus

1.  

Hannes Hirmat 8. kl matemaatika 2.  

Kaarel Tamuri 8. kl inimese-
õpetus

2.  

Kaspar Päärson 8. kl geograafia 2. 2.

Kaur Reidma 8. kl loodustea-
dused

6.  

Martin Rahe 8. kl keemia 2.  

    geograafia 1. 1.

    matemaatika 1. 1.

    loodustea-
dused

1. 2.

    füüsika   3.

Nikita Maširin 8. kl matemaatika 3.  

Nils Norman Kalle 8. kl füüsika 3.–4.  

Villem Susi 9. kl matemaatika 3.  

Carmen Tiivel 9. kl keemia 1.  

Jarl Patrick Paide 9. kl füüsika 1. 2.

Kaarel Kivisalu 9. kl füüsika 
(10. kl)

1. 2.

    astronoomia   1.

    matemaatika   3.

Kaarel Paal 9. kl füüsika 
(10. kl)

3. 3.

    matemaatika 2.  

      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

Katrina Mõtlik 9. kl keemia   3.

Krete Roopõld 9. kl geograafia 3. 3.

Kristjan Kuhi 9. kl bioloogia 2.  

Liisa Mai Ümarik 9. kl emakeel 1. 2.

Mihkel Paal 9. kl füüsika 3.  

    geograafia   1.

Paul Andreas Uuetoa 9. kl geograafia 2.  

Robert Suigusaar 9. kl füüsika 2.  

    geograafia   3.

Susanna Uus 9. kl kunst 1.  

Laima Šusta 9. kl prantsuse 
keel

1.  

Andreas Must 10. kl keemia 2.–3. 3.

    geograafia 3.  

    bioloogia 1. 2.

Aurora Mikk 10. kl bioloogia 3.  

Robin Haljak 10. kl füüsika 2.  

    matemaatika 1.–2. 3.

    geograafia   1.

Susanna Mett 10. kl emakeel 1.  

Uku Hannes Arismaa 10. kl bioloogia 2.  

    matemaatika 1.–2. 2.

Kristjan Kõiv 10. kl matemaatika 3.  

Adrian Kirikal 11. kl füüsika 2.  

    informaatika 1.  

Airon  Johannes Oravas 11. kl füüsika 1.  

    bioloogia 1.–2. 1.

    matemaatika 1.  

    keemia   3.

Epp Paalberg 11. kl emakeel 3.  

Georg Suits 11. kl ühiskonna-
õpetus

4.–6.  

Hele Rätsepp 11. kl prantsuse 
keel

2.  

Kalle Johannes Reinmets 11. kl informaatika   3.

Kristofer Sokk 11. kl matemaatika 1.–2. 3.

Laura Puura 11. kl bioloogia 3.–4.  

Margus Reimann 11. kl bioloogia 3.–4.  

Maria Keridon 11. kl bioloogia 1.–2.  

      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

Nikita Poljakov 11. kl matemaatika 3.  

Rando Tõnso 11. kl informaatika   3.

Siim Kaukver 11. kl keemia 2. 2.

Tavo Annus 11. kl füüsika 3.  

Timo Loomets 11. kl informaatika   3.

Mirel Mesila 11. kl teadustöö 
preemia

  3.

Carel Kuusk 12. kl füüsika 3. 3.

    keemia 1. 2.

    bioloogia 1.  

    geograafia   2.

    astronoomia   3

Hanna-Ingrid Nurm 12. kl geograafia   3.

Hanna Maria Saik 12. kl keemia 3.  

    bioloogia 2.  

    lingvistika 6.  

Joosep Viik 12. kl geograafia 2.  

Kaarel Hänni 12. kl füüsika 2. 2.

    bioloogia 3. 1.

    matemaatika 3. 2.

    keemia   3.

    filosoofia   1.

    lingvistika   2.

    astronoomia   5.

Katariina Sofia Päts 12. kl emakeel 2.  

Maris Kluge  12. kl lingvistika   3.

Mikael Raihhelgauz 12. kl filosoofia   3.

Samela Kivilo 12. kl majandus 1. 2.

Taavet Kalda 12. kl füüsika 1. 1.

    matemaatika   1.

    informaatika 1. 2.

Teet Saar 12. kl geograafia 1. 3.

    bioloogia   3.

    keemia   3.

Tähvend Uustalu 12. kl informaatika 2. 1.

    matemaatika   2.

Henri Johann Norden 12. kl informaatika   2.
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      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

Marie Ott 12. kl lingvistika   3.

Rasmus Maide 12. kl lingvistika 2. 2.

Fedor Stomakhin 12. kl informaatika 2.  

         

HAABERSTI        

Tallinna Õismäe 
Gümnaasium

       

Kairit Klaus 9. kl emakeel 3.  

         

Tallinna Õismäe Vene 
Lütseum

       

Artjom Latuta 9. kl keemia   2.

Nikita Žoglo 9. kl keemia 2.–3. 2.

Aleksandr Domaškin 10. kl keemia 2.–3.  

Anna Krupina 10. kl keemia 1. 2.

    matemaatika 2.–3.  

Darja Jarušina 11. kl vene keel   5.

Juri Volodin 11. kl keemia 3.  

         

Haabersti Vene 
Gümnaasium

       

Aleksei Pavlov 9. kl tehnoloogia-
õpetus

1. 2.

         

         

MUSTAMÄE        

Tallinna Mustamäe 
Humanitaargümnaasium

       

Nina Sokolova 12. kl eesti keel   5.

         

Tallinna Saksa 
Gümnaasium

       

Mark Tjurlik 5. kl õpioskused 
võistkondlik

1.  

Liisa Pata 5. kl õpioskused 
võistkondlik

1.  

Mathias Murumaa 5. kl õpioskused 
võistkondlik

1.  

Rasmus Maivel 5. kl õpioskused 
võistkondlik

1.  

Triin Erala 5. kl õpioskused 
võistkondlik

1.  

Maris Parm 8. kl kodundus 3.  

Edvard Ellervee 9. kl tehnoloogia-
õpetus

3.  

Laura-Heleene Tirkkonen 9. kl ühiskonna-
õpetus

3.–4.  

Aleksandra Tuuling 10. kl saksa keel 3.–4.  

      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

Kadri Müürsepp 10. kl saksa keel 1.–2.  

Jakob Juksaar 11. kl inglise keel 3.  

Martina Eerme 11. kl saksa keel 1. 4.

Vanda Reinmets 11. kl saksa keel 2.–3.  

Anna-Liisa Merilind 12. kl saksa keel 2.–3. 1

    ühiskonna-
õpetus

4.–6.  

Elisabeth Lukkonen 12. kl saksa keel 2.–3.  

Mark Böttner 12. kl saksa keel 1.  

         

Tallinna Arte Gümnaasium        

Stiine Reintam 9. kl kodundus 1.  

         

Tallinna Tehnikagüm-
naasium

       

Kaspar Saakpakk 8. kl emakeel 3.  

Silver Suup 10. kl emakeel 3.  

Martin Širokov 11. kl informaatika 3. 2.

         

Tallinna 32. Keskkool        

Liispet Karjel 9. kl kunst 3.  

Triin Saarniit 11. kl inglise keel 1.  

         

Tallinna Mustamäe 
Gümnaasium

       

Agnes-Andra Kurviste 12. kl emakeel   5.

         

NÕMME     .  

Tallinna Nõmme Põhikool        

Triinu Leito 6. kl bioloogia 3.  

Anneliie Talve 8. kl käsitöö 1.–2.  

         

Talinna Kivimäe Põhikool        

Grete Maine 7. kl emakeel 3.  

Hanna Marie Raag 9. kl käsitöö 3.  

         

Tallinna Rahumäe 
Põhikool

       

Johanne-Heleene Sõrmus 9. kl käsitöö 1.–2.  

         

      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

KRISTIINE        

Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

       

Eliisa-Saskia Ševtšenko 8. kl inimese-
õpetus

3.  

Allar Liivlaid 9. kl bioloogia 3.  

    geograafia 1. 2.

Kaisa Vilu 12. kl vene keel 
võõrkeelena

1.–2.  

         

Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

       

Aleksander Holomejev 10. kl inglise keel 3.–4.  

Kristofer Kirss   informaatika   3

         

LASNAMÄGI        

Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium

       

Jekaterina Dmitrijeva 10. kl inglise keel 3.–4.  

         

Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

       

Aleksandr Voronkov 8. kl füüsika 2.  

Diana Ohva 10. kl eesti keel   6.

         

Tallinna Laagna 
Gümnaasium

       

Siim Kruusimäe 9. kl matemaatika 1. 3.

Kristiina Palts 12. kl vene keel 
võõrkeelena

1.–2.  

         

Tallinna Pae Gümnaasium        

Maksim Kolossov 11. kl soome keel   3.

         

Tallinna Merekalda Kool        

Rasmus Saame 9. kl matemaatika 3.  

         

PÕHJA-TALLINN        

Ehte Humanitaargüm-
naasium

       

Olesja Tsernakova 8. kl kodundus 2.  

Martin Vorontsov 9. kl prantsuse 
keel 

1. 1.

         

Pirita Majandusgüm-
naasium
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      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

Janelin Remmelgas 11. kl vene keel  
võõrkeelena

3.  

Dan-Erik Tamm 12. kl majandus 3. 3.

         

MUUD KOOLID        

Tallinna Muusikakeskkool        

Triin Veismann 8. kl emakeel 2. 3.

      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

         

Eurogümnaasium        

Alisson Mader 10. kl saksa keel 1.–2.  

Michelle Claire Mader 11. kl saksa keel 2.–3. 3.

         

Audentese Erakool        

Lilian Turban 9. kl kunst 2.  

      Tallinn Üleriigi-
line

  Klass Aine Koht Koht / 
järk

         

Sakala Eragümnaasium        

Artemi Kurski 9. kl füüsika   3.

         

Egle Vospert, THA hariduskorralduse osakonna 
vanemspetsialist

Eesti kirjandus, emakeel, eesti keel, 
lingvistika

Külliki Kaju Tallinna 21. Kool 

Leelo Valgma Tallinna 21. Kool 

Kati Käpp Vanalinna Hariduskolleegium 

Krista Nõmmik Vanalinna Hariduskolleegium 

Neeme Põder Vanalinna Hariduskolleegium 

Kaie Klettenberg Tallinna Prantsuse Lütseum 

Karin Muller Tallinna Inglise Kolledž 

Maris Maasikas Tallinna Inglise Kolledž  

Maarja-Liisa Vokksepp Gustav Adolfi Gümnaasium 

Ülle Salumäe Gustav Adolfi Gümnaasium 

Anu Kell Tallinna Reaalkool / Gustav Adolfi 
Gümnaasium 

Sirje Jaup Tallinna Reaalkool 

Mirja Särg Tallinna Reaalkool 

Kristi Koit Tallinna Reaalkool 

Tiia Arna Tallinna Õismäe Gümnaasium 

Tiia Vainula Tallinna Tehnikagümnaasium 

Maive Lemmik Tallinna Tehnikagümnaasium 

Ruth Nilgo Tallinna Kivimäe Põhikool 

Ene Talisaar Tallinna Muusikakeskkool

Annika Kluge

Natalia Samoilova Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 

Ivi Sepp Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 

Kaire Pihelgas Tallinna Mustamäe Gümnaasium 

Inglise keel, saksa keel
Küllike Kütt Tallinna Saksa Gümnaasium 

Reeli Kaselaid Tallinna Saksa Gümnaasium 

Margit Tammekänd Tallinna Saksa Gümnaasium 

Wolfgang Jäger Tallinna Saksa Gümnaasium 

Helle Kasesalu Tallinna Saksa Gümnaasium 

Kathrin  Hofmann Tallinna Saksa Gümnaasium 

Piret Bossack Tallinna Inglise Kolledž 

Annely Eskla Tallinna Inglise Kolledž 

Ester Rooste Tallinna Inglise Kolledž  

Riina Kuuskor Tallinna Prantsuse Lütseum 

Merike Saar Tallinna Prantsuse Lütseum 

Peeter Tammeveski Tallinna Prantsuse Lütseum 

Anne Kaljurand Gustav Adolfi Gümnaasium 

Hendrik Salum Gustav Adolfi Gümnaasium 

Reet Tomusk Tallinna 32. Keskkool 

Marju Tapfer Tallinna 21. Kool 

Meeri Sild Tallinna Lilleküla Gümnaasium 

Anu Kurik Tallinna Kuristiku Gümnaasium 

Denis Belyaev Eurogümnaasium 

Vene keel, soome keel, prantsuse keel
Mihkel Jahu Vanalinna Hariduskolleegium 

Mailis Seero-Boisbourdin Vanalinna Hariduskolleegium 

Eva Koff Vanalinna Hariduskolleegium 

Merilyn Meristo Tallinna 21. Kool 

Alla Kirillova Tallinna 21. Kool 

Irina Kotovitš Tallinna 21. Kool 

Rahel Kard Tallinna Prantsuse Lütseum 

Evelin Reinhold Tallinna Prantsuse Lütseum 

Adrien Alain 
Michenet-Delys

Tallinna Prantsuse Lütseum 

Helmet Pikkel Tallinna Prantsuse Lütseum 

Andrus Konks Tallinna Prantsuse Lütseum 

Eleonora Rudakovskaja Tallinna Prantsuse Lütseum 

Riina Kuuskor Tallinna Prantsuse Lütseum 

Marianna Bühler Tallinna Prantsuse Lütseum 

Lauri Leesi Tallinna Prantsuse Lütseum 

Malle Ling Tallinna Kristiine Gümnaasium 

Dagmar Hallmägi Gustav Adolfi Gümnaasium 

Valdur Parašin Gustav Adolfi Gümnaasium 

Katrin Meinart Gustav Adolfi Gümnaasium 

Thierry Frederic Mourey Tallinna Inglise Kolledž 

Anu Lutsepp Tallinna Inglise Kolledž  

Sandra Hion Tallinna Inglise Kolledž 

Maud Lomel Tallinna Reaalkool 

Galina Noorkõiv Tallinna Laagna Gümnaasium 

Larissa Õnnis Pirita Majandusgümnaasium 

Viktoria Alekseeva Tallinna Pae Gümnaasium 

Kristel Kotta Tallinna Ühisgümnaasium 

Faina Gabovitš Tallinna Juudi Kool 

Jelena Moisejeva Tallinna Õismäe Vene Lütseum 

Alla Sigal Tallinna Ehte Humanitaargümnaasium

Ühiskonnaõpetus, filosoofia, usundi-
õpetus, inimeseõpetus, õpioskused

Ingrid Paggi Tallinna 21. Kool 

Ruth Kallas Tallinna 21. Kool 

Anne-Ly Lään Tallinna 21. Kool 

Maarika Paun Tallinna 21. Kool 

Aksella Piiliste Jakob Westholmi Gümnaasium 

Leen Jõesoo Vanalinna Hariduskolleegium

Karin Pärtel Tallinna Kristiine Gümnaasium 

Helina Raal Tallinna Prantsuse Lütseum 

Karin Lippus Tallinna Prantsuse Lütseum

Merike Volar Gustav Adolfi Gümnaasium 

Eve Tammaru Gustav Adolfi Gümnaasium 

Tiina Laanes Gustav Adolfi Gümnaasium 

Aive Pevkur Tallinna Reaalkool 

Maiju Kerme Tallinna Reaalkool 

Piret Otsa Tallinna Reaalkool

Tiia Luuk Tallinna Reaalkool

Liivi Reinert Tallinna Ühisgümnaasium 

Krista Kiissa Tallinna Ühisgümnaasium 

Lisa 4 Olümpiaadidel edukamate 
õpilaste juhendajad- 
õpetajad
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Kai Aus Tallinna Inglise Kolledž 

Marge Raja Tallinna Saksa Gümnaasium 

Tuulika Sooväli-Rosin Tallinna Saksa Gümnaasium 

Riina Loit Tallinna Saksa Gümnaasium

Kunst, käsitöö ja kodundus, tehnoloo-
giaõpetus

Aavi Levin Tallinna Humanitaargümnaasium 

Lilia Volkova Ehte Humanitaargümnaasium 

Tiina Meeri Tallinna 21. Kool 

Mart Soobik Tallinna 21. Kool 

Vilja Konovalov Tallinna Saksa Gümnaasium 

Veiko Vahur Tallinna Saksa Gümnaasium 

Liia Jung Tallinna Ühisgümnaasium 

Maarja Kell Tallinna Reaalkool 

Tiia Pällo Audentese Erakool 

Leeve Eero Tallinna 32. Keskkool 

Eda Idanurm Tallinna Arte Gümnaasium 

Eve Laas Tallinna Rahumäe Põhikool 

Kaija Pahk Tallinna Nõmme Põhikool 

Reet Markus Tallinna Kivimäe Põhikool 

Aleksandr Scherbina Haabersti Vene Gümnaasium 

Bioloogia, geograafia, loodusteadus  
Marje Väli Tallinna Prantsuse Lütseum 

Sirje Tekko Tallinna Prantsuse Lütseum 

Maret Ney Tallinna Prantsuse Lütseum 

Tiina Talvi Tallinna Reaalkool 

Erkki Otsman Tallinna Reaalkool 

Kersti Veskimets Tallinna Reaalkool 

Aile Poll Tallinna Reaalkool 

Piret Karu Tallinna Reaalkool

Helina Reino Gustav Adolfi Gümnaasium

Sirle Oja Gustav Adolfi Gümnaasium

Rain Vellerind Gustav Adolfi Gümnaasium

Jana Kosk Tallinna Kristiine Gümnaasium 

Helina  Metsalu Tallinna Kristiine Gümnaasium 

Pille Kukkur Kadrioru Saksa Gümnaasium 

Kaisa-Helena Luht Tallinna Inglise Kolledž 

Kristi Aitsam Tallinna Nõmme Põhikool

Avo Erits Tallinna Ühisgümnaasium

Füüsika, astronoomia
Mart Kuurme Tallinna Reaalkool 

Toomas Reimann Tallinna Reaalkool 

Anna-Helena Saarso Tallinna Reaalkool 

Reivo Maasik Tallinna Reaalkool 

Tamara Jevsejeva Tallinna Tõnismäe Reaalkool 

Martin Vällik Tallinna Inglise Kolledž  

Svetlana Lebedeva Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 

Regina Ikonnikova Sakala Eragümnaasium 

Tiit Sepp Tartu Observatoorium

Majandus, informaatika
Henton Figueroa Pirita Majandusgümnaasium 

Ene Saar Tallinna Reaalkool 

Jaagup Kippar Tallinna Reaalkool

Kaja Pello Tallinna Humanitaargümnaasium

Tähvend Uustalu 

Matemaatika, keemia
Pelageja Ozerova Tallinna Õismäe Vene Lütseum 

Tatjana Pereskokova Tallinna Õismäe Vene Lütseum 

Martin Saar Tallinna Reaalkool / Gustav Adolfi 
Gümnaasium  

Andrus Kangro Tallinna Reaalkool 

Andres Talts Tallinna Reaalkool 

Aita Ottson Tallinna Reaalkool 

Helen Kaasik Tallinna Reaalkool  

Helli Juurma Tallinna Reaalkool  

Kerli Kupits Tallinna Reaalkool  

Marge Kanne Tallinna Reaalkool 

Villu Raja Tallinna Reaalkool 

Viktor Perelman Tallinna Laagna Gümnaasium 

Tiiu Liivanurm Kadrioru Saksa Gümnaasium 

Agu Ojasoo Gustav Adolfi Gümnaasium 

Auli Reitel Gustav Adolfi Gümnaasium

Lilian Kippasto Gustav Adolfi Gümnaasium

Katrin Soika Gustav Adolfi Gümnaasium 

Lidia Rõbnikova Tallinna Tõnismäe Reaalkool 

Tiina Mägi Tallinna Inglise Kolledž  

Karolin Tikkerpuu Jakob Westholmi Gümnaasium 

Marge Loik Vanalinna Hariduskolleegium 

Anu Oks Tallinna Prantsuse Lütseum 

Marge Oopkaup Tallinna Prantsuse Lütseum 

Natalja Artamonova Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

Marje Kallasvee

Olümpiaadide komisjonide esimehed
Pilvi Tauer geograafia, Tallinna Tehnikagümnaasium

Ivi Olev geograafia, Tallinna Saksa Gümnaasium

Annela Valdi matemaatika, Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Ella Šved matemaatika, Tallinna Täiskasvanute 
Gümnaasium

Marika Reinmets füüsika, Tartu Ülikooli doktorant

Toomas Reimann füüsika, Tallinna Reaalkool

Vladimir Ossipov keemia, Tallinna 53. Keskkool

Martin Saar keemia, Tallinna Reaalkool/Gustav Adolfi 
Gümnaasium

Mari Uudelt bioloogia, Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Margarita Eero inglise keel, Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Helina Reino õpioskused, Gustav Adolfi Gümnaasium

Mare Lillemäe saksa keel, Tallinna Inglise Kolledž

Lilian Aun emakeel, Jakob Westholmi Gümnaasium

Tiia Niggulis informaatika, Tallinna Reaalkool

Tiit Kobrusepp tehnoloogiaõpetus, Tallinna Arte 
Gümnaasium

Heli Mänd kunst, Tallinna Arte Gümnaasium

Anne Tiitson  käsitöö ja kodundus, Kadrioru Saksa 
Gümnaasium

Pavel Alonov loodusteadused, Tallinna Pae Gümnaasium

Ene Saar majandus, Tallinna Reaalkool

Olga Tšassova vene keel, Audentese Erakool

Egle Vospert, THA hariduskorralduse osakonna 
vanemspetsialist

Lisa 5 Rahvusvahelistel olümpiaadidel osalejad ja 
nende juhendajad-õpetajad

Kaarel Hänni Tallinna Reaalkool

Taavet Kalda Tallinna Reaalkool

Robin Haljak Tallinna Reaalkool

Carel Kuusk Tallinna Reaalkool

Tähvend Uusatalu Tallinna Reaalkool

Siim Kaukver Tallinna Reaalkool

Andreas Must  Tallinna Reaalkool

Kaarel Kivisalu Tallinna Reaalkool

Anni Joamets Tallinna Prantsuse Lütseum

Nikita Leo Gustav Adolfi Gümnaasium

Stella Borthwick Tallinna Inglise Kolledž

Andreas Simson Tallinna Inglise Kolledž

Paul Johannes Kalda Tallinna 21. Kool

Paul Kerner Tallinna Tõnismäe Reaalkool

Joonas Jürgen Kisel Vanalinna Hariduskollegium 

Martin Širokov Tallinna Tehikagümnaasium

Õpilased



310                ÕPPIDES SUUREKS  

Neeme Põder Vanalinna Hariduskolleegiumi emakee-
leõpetaja

Andres Ainelo Tartu Ülikooli doktorant

Oliver-Matis Lill Tartu Ülikooli üliõpilane

Tiina Mägi Tartu Ülikooli doktorant

Vladislav Ivanistsev Tartu Ülikooli doktorant

Marge Loik Vanalinna Hariduskolleegiumi matemaa-
tikaõpetaja

Sulev Kuuse Tartu Ülikool, Molekulaar- ja Rakubioloogia 
Instituut, vivaariumi juhataja

Lidia Rõbnikova Tallinna Tõnismäe Reaalkooli keemiaõpetaja

Mark Gimbutas Tartu Ülikooli doktorant

Mart Kuurme Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja

Piret Karu Tallinna Reaalkooli geograafiaõpetaja

Toomas Reimann Tallinna Reaalkooli füüsikaõpetaja

Mats Volberg Tartu Ülikooli teadur

Jaan Kalda Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika 
Instituudi vanemteadur

Sandra Schumann Harvardi Ülikooli vilistlane

Uku-Laur Tali Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetanu

Mihkel Kree Tartu Ülikooli Teaduskooli direktor

Ott Kekišev Tartu Ülikooli füüsikalise keemia õppetooli 
keemik

Tiit Sepp Tartu Ülikooli doktorant

Karin Muller Tallinna Inglise Kolledži emakeeleõpetaja

Egle Vospert, THA hariduskorralduse osakonna 
vanemspetsialist

Juhendajad

Ainevõistlus Esikolmik

Ettelugemisvõistlus: mere teema 
lasteraamatutes
(4. klasside õpilased)

1. koht Hermann Käbi, Tallinna Inglise Kolledž
2. koht Rannet Kalme, Tallinna Kristiine Gümnaasium
3. koht Romi Leen Niimann, Vanalinna Hariduskolleegium

Inglise keele ainevõistlus „British 
Culture“  
(10.–11. kl)

1. koht Tallinna Muusikakeskkool
2. koht Tallinna Inglise Kolledž
3. koht Gustav Adolfi Gümnaasium

Inglise keele viktoriin 
(7. kl)

1. koht Tallinna 21. Kool 
2. koht Tallinna Pae Gümnaasium  
3. koht Pirita Majandusgümnaasium

Vene keele ja kirjanduse konkurss 
(5.–8. kl)
(vene õppekeelega koolide õpilastele)

5. klass
1. koht Katerina Manuilova, Tallinna Tõnismäe Reaalkool
2. koht Emilia Vuhk Vuht, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum
3. koht Anna-Liisa Laas, Tallinna Juudi Kool
6. klass
1. koht Maria Šapošnikova, Ehte Humanitaargümnaasium
2. koht Ksenia Frolova, Tallinna Humanitaargümnaasium
3. koht Alisa Zõrjanova, Tallinna Tõnismäe Reaalkool
7. klass
1. koht Milana Sepp, Tallinna Õismäe Vene Lütseum
2. koht Julia Lapšina, Tallinna Pae Gümnaasium
3. koht Monika Tammeorg, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum
8. klass
1. koht Eduard Rõmas, Haabersti Vene Gümnaasium
2. koht Kristina Negoda, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
3. koht Anita Toomere, Loksa Gümnaasium

Matemaatikaviktoriin „Nuputa“
(5.–7. kl)

5.–6.klass
1. koht Tallinna Reaalkool (Ivi Niinemaa, Gregor-Ludvig Kikas, Märten-Erik 
Loor, Hugo-Bert Virro)
2. koht Tallinna Saksa Gümnaasium (Marius Jõemägi, Triin Erala, Liisa 
Pata, Madis Volbre)
3. koht Gustav Adolfi Gümnaasium (Anna Säkki, Gregor-Harry Tuul, 
Rasmus Talts, Sten-Martin Kalle)
7. klass
1. koht Tallinna Reaalkool ( Brigitta Ambur, Kristiina Liiv, Hans Rahi)
2. koht Gustav Adolfi Gümnaasium ( Siim Tüvel, Inga Morozov, 
Mathias-Robert Uibokant)
3. koht Jakob Westholmi Gümnaasium (Markus Ütt, Ants Kärner, Rebeka 
Remmel)

Matemaatika ainevõistlus
(5.–6. kl)

5. klass
1. koht Karl-Ustav Kõlar, Tallinna Reaalkool
2. koht Matvey Savinov, Lasnamäe Gümnaasium
3.–4. koht Hans-Robert Kannukene, Tallinna Reaalkool 
3.–4. koht Ardi Raag, Tallinna Reaalkool
6. klass
1. koht Aleksandr Karpov, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
2. koht Artemi Smõšljajev, Tallinna Tõnismäe Reaalkool
3. koht Iir Niinemaa, Tallinna Reaalkool

Keemiaviktoriin NOOREM VANUSERÜHM (8.–9. kl)
1. koht   Tallinna 53. Keskkool
2. koht  Tallinna Õismäe Vene Lütseum
3. koht  Tallinna Tõnismäe Reaalkool

VANEM VANUSERÜHM (10.–12. kl)
1. koht  Tallinna 53. Keskkool
2. koht  Tallinna Tõnismäe Reaalkool
3. koht  Tallinna Õismäe Vene Lütseum 

Ainevõistlus Esikolmik

Ainevõistlus „Rostok“
(2.–4. kl) vene õppekeelega koolidele

2. klass
Matemaatika
1. koht   Kirill Kolomijets, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum
2. koht   Anton Rõtšagov, Tallinna Humanitaargümnaasium 
3. koht   Nikita Khvatov, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum
Vene keel 
1. koht   Dana Gurba, Tallinna Humanitaargümnaasium 
2. koht  Alina Bendak, Haabersti Vene Gümnaasium 
3. koht  Jelizaveta Šekhonatskaja, Tallinna Tõnismäe Reaalkool 

3. klass
Matemaatika 
1. koht  Diana Garlukovitš, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 
2. koht   Darja Preobraženskaja, Tallinna Õismäe Vene Lütseum 
3. koht  Arseni Pronin, Tallinna Tõnismäe Reaalkool 
Vene keel 
1. koht  Artjom Stasjuk, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum
2. koht  Linda Laats, Lasnamäe Vene Gümnaasium
3. koht  Onyeha Syerkova, Tallinna Tõnismäe Reaalkool

4. klass
Matemaatika
1. koht  Anton Allekand, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum
2. koht  Makar Morozov, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
3. koht  Dmitri Jefimov, Tallinna Läänemere Gümnaasium
Vene keel
1. koht  Artemi Zõrjanov, Tallinna Tõnismäe Reaalkool 
2. koht  Anna Baševa, Tallinna Humanitaargümnaasium
3. koht  Diana Kulakova, Ehte Humanitaargümnaasium
Loodusõpetus
1. koht  Katarina Hirvi, Tallinna Õismäe Vene Lütseum 
2. koht  Anastassia Tarassova, Karjamaa Põhikool
3. koht  Marek Müürsepp, Karjamaa Põhikool

Loovkirjutamise võistlus 
„Luulest proosaks“ 
(5.–6. kl)

1. koht Lembe Hunt, Jakob Westholmi Gümnaasium
2. koht Johanna Järg, Vanalinna Hariduskolleegium
3. koht Anette Kipso, Tallinna 21. Kool

Nuputamisvõistlus ROSIN
(2. ja 3.–4. kl võistkondadele)

2. klass
1. koht  Tallinna Reaalkool
2. koht  Tallinna Inglise Kolledž
3. koht  Tallinna 21. Kool
3.–4. klass
1. koht  Jakob Westholmi Gümnaasium
2. koht  Tallinna Reaalkool
3. koht   Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Merike Palts, Tallinna Õpetajate Maja projektijuht

Lisa 6 Ülelinnaliste ainevõistluste paremad tulemused  
2016/17. õa
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Kool Õpilane Õpetaja

Gustav Adolfi Gümnaasium Henri Roos Teele Metstak

Tallinna Reaalkool Silver Suurorg Thea Turulinn

Tallinna Lilleküla Gümnaasium -  Meelis Rum 

Tallinna Kristiine Gümnaasium Kristo Toots - 

Tallinna Haabersti Vene Gümnaasium Kareem Darwish - 

Tallinna Inglise Kolledz Richard Kerde - 

Tallinna Õismäe Gümnaasium Otto-Valter Väinaste Tõnu Oja, Kalle Jõudna

Tallinna Nõmme Gümnaasium Editha Schmalz - 

Lasnamäe Gümnaasium Moonika Lipard - 

Tallinna Tõnismäe Reaalkool Viktoria Strelnikova -

Tallinna Ühisgümnaasium Editha Schmalz Avo Mae, Maia Looskari

Jakob Westholmi Gümnaasium Elisabeth Kelner - 

Tallinna Kunstigümnaasium Anna Kriger - 

Tallinna Pae Gümnaasium Gonozova Jana - 

Tallinna Humanitaargümnaasium Denis Ruus Anatoli Kuprijanovts, Alo 
Leichner

Tallinna Kivimäe Põhikool Merili-Mai Kivimets -

Tallinna Rahumäe Põhikool Erik Lauri - 

Ehte Humanitaarümnaasium Maksin Selezen -

Tallinna 32. Keskkool Mati Evert Algpeus. Elle Kase, Siiri Mets

Tallinna Nõmme Põhikool Kulla Kurvet  -

Kool Õpilane Õpetaja

Pirita Majandusgümnaasium Maris Seersant Allar Raamat

Tallinna Õismäe Vene Lütseum Platon Tanaga Sergei Tanaga

Kadrioru Saksa Gümnaasium Ege-Ly Viirmaa Ants Ivask, Margit Ranver

Tallinna Tehnikagümnaasium Merilin Anijärv - 

Pelgulinna Gümnaasium Rait Fels Rea Lillemets

Tallinna Südalinna Kool Anton Zaporoxhets Mihkel Kurg

Tallinna Arte Gümnaasium -  Aivar Villems

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium Olga Lõsjannikova Olga Didõk, Tõnu Kaukis

Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Karin Jätla Jüri Lüter

Tallinna Saksa Gümnaasium Glenda Tamar Ülo Kurig, Mare Paist

Tallinna Järveotsa Gümnaasium Martin Bander Ravo Vaga, Merike Turb

Tallinna Kuristiku Gümnaasium Markus Viitkar Tanel Renter

Tallinna Läänemere Gümnaasium Valeria Radajeva Irina Andrejeva

Rocca al Mare Kool - Reine Kotkas

Vanalinna Hariduskolleegium Christopher Kalev Aivar Saar

Tallinna Kadaka Põhikool Božena  Karlovitš -

Tallinna Tondi Põhikool Jan-Martin  Rõõmus - 

Andres Vakra, THA hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist

Lisa 6 Ülelinnaliste ainevõistluste paremad tulemused  
2016/17. õa

Lisa 7 Tallinna paremad koolisportlased ja aktiivsemad 
õpetajad koolinoorte võistluste korraldamisel 
2016/17. õa

Lisa 8 Tallinna koolinoorte spordimängude tipptulemused 
2016/17. õa

Koht Kool Aeg Kokku

Teatejooks, 
gümnaasiumi 
arvestus

1. Gustav Adolfi Gümnaasium 194

2. Tallinna Reaalkool 180

3. Tallinna Saksa Gümnaasium 180

4. Tallinna Arte Gümnaasium 174

5. Vanalinna Hariduskolleegium 168

6. Tallinna 21. Kool 159

Teatejooks, põhi-
kooli arvestus

1. Tallinna Reaalkool 96

2. Vanalinna Hariduskolleegium 95

Koht Kool Aeg Kokku

3. Tallinna Saksa Gümnaasium 92

4. Gustav Adolfi Gümnaasium 89

5. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 89

6. Kadrioru Saksa Gümnaasium 84

Pendelteatejooks 
10 x 60 m, 
tütarlapsed

1. Tallinna Reaalkool 1.36,2 50

2. Tallinna Saksa Gümnaasium 1.36,6 48

3. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 1.37,8 46

4. Vanalinna Hariduskolleegium 1.38,2 45

5. Tallinna Prantsuse Lütseum 1.38,3 44

6. Gustav Adolfi Gümnaasium 1.38,5 43

Teatejooks
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Koht Kool Aeg Kokku

6. Kadrioru Saksa Gümnaasium 1.38,5 43

Pendelteatejooks 
10 x 60 m, poisid

1. Vanalinna Hariduskolleegium 1.26,8 50

2. Tallinna Kristiine Gümnaasium 1.27,4 48

3. Tallinna Reaalkool 1.27,6 46

4. Gustav Adolfi Gümnaasium 1.27,6 46

5. Tallinna Saksa Gümnaasium 1.28,2 44

6. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 1.29,2 43

6. Tallinna Humanitaargümnaasium 1.29,2 43

Pendelteatejooks 10 x 100 m, neiud

1. Tallinna Reaalkool 1.53,3 50

2. Gustav Adolfi Gümnaasium 1.53,7 48

3. Tallinna Arte Gümnaasium 1.57,1 46

4. Rocca al Mare Kool 1.57,4 44

5. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 1.57,9 43

6. Tallinna 32. Keskkool 1.58,5 42

Pendelteatejooks 
10 x 100 m, 
noormehed

1. Gustav Adolfi Gümnaasium 1.39,7 50

Koht Kool Aeg Kokku

2. Tallinna Arte Gümnaasium 1.40,1 48

3. Tallinna Saksa Gümnaasium 1.40,6 46

4. Tallinna 21. Kool 1.41,8 45

5. Pirita Majandusgümnaasium 1.42,8 44

6. Vanalinna Hariduskolleegium 1.43,1 43

Pendelteatejooks 
4 x 400 m, neiud

1. Gustav Adolfi Gümnaasium 4.20,5 50

2. Tallinna Saksa Gümnaasium 4.23,8 48

3. Vanalinna Hariduskolleegium 4.28,7 46

4. Rocca al Mare Kool 4.31,8 45

5. Tallinna Arte Gümnaasium 4.34,8 44

6. Tallinna Ühisgümnaasium 4.36,1 43

Pendelteatejooks 
4 x 800 m, 
noormehed

1. Tallinna Reaalkool 8.33,0 50

2. Tallinna Saksa Gümnaasium 8.36,9 48

3. Gustav Adolfi Gümnaasium 8.57,3 46

4. Tallinna Nõmme Gümnaasium 8.58,5 45

5. Tallinna Tehnikagümnaasium 9.12,9 44

6. Tallinna 32. Keskkool 9.13,0 43

Nimi Kool Tulemus

Poisid 1000 m

Martin Kivimaa  Kadrioru Saksa Gümnaasium 2.58

Otto-Robert Lipp Tallinna Saksa Gümnaasium 2.59

Sander Johann Salu Tallinna Nõmme Gümnaasium 2.59

Poisid 2000 m

Robert Telpt Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 6.46

Christopher-Mario Kalmesto Tallinna Kuristiku Gümnaasium 7.00

Georg Sarapuu Tallinna Reaalkool 7.04

Tütarlapsed 500 m

Anastassia Jarošenko Lasnamäe Gümnaasium  1.39

Liisbet Saar Vanalinna Hariduskolleegium     1.40

Jennifer Ruumet Tallinna Arte Gümnaasium            1.39

Tütarlapsed 1000 m

Liis Grete Atonen Tallinna Ühisgümnaasium 3.38

Eneli Veltmann Tallinna Saksa Gümnaasium 3.43

Merili-Mai Kivimets Tallinna Kivimäe Põhikool 3.44

Poisid 1000 m

Johannes  Erm     Tallinna Reaalkool 2.46

Kunnar Erich Viisel Tallinna Tehnikagümnaasium 2.53

Nikolai Romanov Tallinna Saksa Gümnaasium 2.55

Noormehed 3000 m

Mark Abner Tallinna 21. Kool 9.53

Leonid Latsepov Tallinna 53. Keskkool 9.57

Kristofer Veismann Tallinna Reaalkool 10.20

Neiud 500 m

Pärl Eelmaa Rocca al Mare Kool 1.30

Eliise Triin Raun Tallinna Saksa Gümnaasium 1.33

Zarina Netšiporuk Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 1.35

Neiud 1000 m 

Laura Karilaid                     Gustav Adolfi Gümnaasium 3.32   

Epp Paalberg                     Tallinna Reaalkool 3.35

Ethel Elisabeth Truus Tallinna Saksa Gümnaasium 3.37

Murdmaajooks
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Koht Kool Võistkond

Tüdrukud (põhikool)

1 Tallinna Linnamäe Vene Lütseum Alisa Kraptsak, Viktoria Timoštšuk, Kristina Kozlovski, Aleksandra Samuelsen, Viktoria Kisseljova,  Galina Perednja, Darja Knjazeva, Karina Blinova, Ksenija Girenko, Diana Švedovs-
kaja, Diana Voltškova, Anastassia Nesterenko, Arina Chernikova

2 Tallinna Saksa Gümnaasium Triinu Ojala, Triinu-Liis Vaikma, Emily Välling, Anete Adler, Marie Sepp,  Laura Nummert, Mariell  Friedemann

3 Tallinna Arte Gümnaasium Paula Kristiina Sibul, Mia Marii Kibar, Kayli-Liis Padur, Maarja Grünmann, Kaisa Varik, Kristina Juhkov, Jaanika Lainelo, Elise Luks, Hanna Maria Sibul, Elena Iliste, Sille Mölder

Neiud (gümnaasium)

1 Tallinna Saksa Gümnaasium Glenda Tamar, Eeva-Gloria Kilu, Heleri Vilu, Eliis Mäetalu, Mooni Suvi, Erlika Savostjanov, Margareth Kuusik, Merit Tamre

2 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium Jekaterina Bavõkina, Julia Smirnova, Daniela Novitskaja,Olga Lõsjannikova, Izolda Novikova, Anna Spiridonova, Milena Podzigun, Ljudmilla Neimark

3 Kadrioru Saksa Gümnaasium Ege-Ly Viirmaa, Pille Pappel, Kerda Liina Sabbal, Siret Räämet, Marleen Müller, Merilyn Närep, Eva-Lotta Oinitš

Poisid (põhikool)

1 Vanalinna Hariduskolleegium Mihkel Eesmaa, Märten Hallismaa, Hugo Toom,  Siim Lukas Lokotar, Karl Johan Herodes, Ioan Alfred Kirsimaa, Karl Killing, Ralf Kompus, Jaakob Lambot, Karl Perens, Johannes 
Remelkoor Rasmus Veski

2 Tallinna Reaalkool Hugo Kivilo, Joonas Mengel, Aleksander Noor, Kasper Suurorg, Kregor Urvet, Joonas Pirn, Olari Arthur Tiit, Mikk Kelder, Mihkel Orasmäe

3 Tallinna Saksa Gümnaasium Hendrik Andre Herter, Georg Mauer, Raul Raudsepp, Riho Sild, Karl Kattel, Mark Jake Buchwald, Karl Hendrik Tiko

Noormehed (gümnaasium)

1 Tallinna Reaalkool Silver Suurorg, Oliver Suurorg, Tauri Miggur, Kristofer Veismann, Henri Sten Vainola, Georg Simon Herodes, Arthur Herman Entsik, Albert Saar, Mikk Viigand, Mathias Kübar, Kaspar 
Kalle, Mikk Tali

2 Tallinna Saksa Gümnaasium Christopher Aloe, Peeter Raudsepp, Kaspar Saal, Karl Suurorg, Kristofer Märtson, Carl-Erich Sooär, Henri Einard, Kevin Krünvald, Lauri Teesalu, Ats Tölp, Markus Liias ja Gevin Genro 
Paas

3 Vanalinna Hariduskolleegium Devon Nathaniel Gawley, Jan Joonas Parve, Otto Tiidermann, Mattias Hallismaa, Egert Kadastu, Taigo Grepp, Taavet Tenno, Joonas Simson Veski, Isak Lambot, Erik Richard Salumäe, 
Rudolf Jaaksoo

Korvpall

Võrkpall

Koht Kool Võistkond

Tüdrukud (põhikool)

1 Tallinna Humanitaargümnaasium Anna-Daniela Tam, Elina Skuratovski, Arina Skuratovski, Lilia Malkov, Anna Gontsarova, Polina Kuznetsova, Elizabet Hraponova, Kiira Ivanova, Serafima Trofimova

2 Tallinna Lilleküla Gümnaasium Greete Kampus, Gretel Suurkask, Hanna Tuuksam, Suzanna Ivalo, Õnne Heintalu, Chiara Cicetti, Margit Stogov, Sonja Leemets, Annika Kangur, Liisa Kask

3 Gustav Adolfi Gümnaasium Kertu Jõgi (kapten), Anette Kuusk, Ave Kuusk, Sofia Kõrs, Eva-Liisa Kuivonen, Maria Helene Tomberg, Kristella Mariie Taimla

Neiud (gümnaasium)

1 Tallinna Lilleküla Gümnaasium Kõue Heintalu, Marlene Vompa, Marcella Raud, Maria Tuuksam, Karmen Stamm, Alexandra Artma, Laura Kannike, Liisa Kivistik, Anu Marjan Lattik

2 Tallinna Humanitaargümnaasium Maria Hraponova, Kristiina Danilova, Maria Sikerskaja, Liisa Mamtsits, Elisa Rais, Julia Iljina, Alissa Tsereshneva

3 Tallinna 21. Kool Eliise Leif, Stella Marleen Mutso, Anna Krasnikova, Kretel Kuusk, Barbara Ainola, Triin Alber, Engel Mari Mölder, Mailis Pajumägi, Mairit Pajumägi, Regina Johanson, Elina Meier, 
Johanna Muriel Sermat, Liisi Mari Nurmetalo, Laura Vilbiks, Alexandria Liiv

Poisid (põhikool)

1 Tallinna 21. Kool  Markus Maila, Stefanio-Bruno Laur,  Karl-Juhan Kangur,  Andreas Ulman, Kevin Wilmar Vilbiks, Karl-Uljas Mölder, Christopher Tamberg, Mattias Männilaan, Markko Ladvas, Robert 
Lee, Karl Tani Priilinn-Türk, Rasmus Ambur

2 Tallinna Humanitaargümnaasium Deniss Ruus, Daniel Gassinski, Daniel Homenko, Daniil Tenitski, Daniel Lepman, Dmitri Mihhalevits, Kristofer Putsinin, Rene Kelman, Aleksandr Supin, Deevid Klimov

3 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Aleksandr Selevko, Dmitri Rõbinski, Edgar Krõžanovski, Martin Kirsanov, Ilian Helendi, Denis Ljapin, David Ahjan, Nikita Pronin
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Koht Kool Võistkond

Noormehed (gümnaasium)

1 Tallinna Lilleküla Gümnaasium Tamur Viidalepp, Reimo Reimand, Henry Veetamm, Markus Helde, Rainer Kont-Kontson, Andrus Palu, Reinhard Reimaa, Pietro Cicetti

2 Gustav Adolfi Gümnaasium Kristen Niilop, Marten Niilop, Siim Melles, Hans Oskar Aaviksoo, Siim Mõtshärg, Siim Jürgents, Gert Haalen, Taso Toomik

3 Tallinna Õismäe Vene Lütseum Nikita Stog, Danil Garmatjuk, Platon Tanaga, Aleks Renin, Aleksandr Kovalenko, Dmitri Pavlov, Martin Kiselev, Aleksandr Goidin, Pavel Živilov

Koht Kool Võistkond

Tüdrukud (põhikool)

1 Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium Alina Petrenko, Jaana Entson, Valeria Liik, Jana Boikova, Vera Ljamtseva, Kristina Suzdaleva, Diana Vladõtšenko, Anastassia Bušina, Angelika Šalk, Anastassia Laanet, Anastassija 
Muravieva, Agnes Truumaa

2 Tallinna Tehnikagümnaasium Kelly Kimsto, Carmen Elisabeth Loime, Johanna Sepp, Liana Kauge, Laurika Lint, Meriliis Märks, Maarja Post, Anette Põlder, Birgit Saul, Kerli Ojala, Berit-Johanna Ülper

3 Tallinna Linnamäe Vene Lütseum Elisaveta Lõnnik, Anastasija Ažnjuk, Viktorija Kiseljova,  Adelina Tšernova, Jana Arefjeva, Kristina Prokofjeva, Hamida Allahverdijeva, Sofija Levtšenko, Inna Illamaa

Neiud (gümnaasium)

1 Tallinna Arte Gümnaasium Mari liis Lillemäe, Killu Raja, Reti Talts, Lisett Tammik, Marcell Pajo, Anneli Torim, Laada Tereštšenkova, Aliis Jürgen, Mariann Ploompuu, Kristina Tullus, Karis Üksvärav

2 Kadrioru Saksa Gümnaasium Britt Maiste, Ege-Ly Viirmaa, Greete Rihkrand, Kairiin Sumin, Kerda Liina Sabbal, Marleen Müller, Merilyn Närep, Wanda Prost, Siret Räämet, Sandra Juudas, Sarah Kriegler, Anetta 
Grete Duubas

3 Tallinna Reaalkool Lisete Tammeveski, Helina Niit, Carmel Kuusk, Viktoria Villig, Frederika Frey, Mari Raidma, Hanne Tõnts, Getter Saar, Rebecca Tamm, Annela Pajumets, Katri-Liis Kaasik

Poisid (põhikool)

1 Gustav Adolfi Gümnaasium Henri Perk, Risto Tõldsep, Rene Tõldsep, Kristen Niilop, Rasmus Kurušev, Martin Käos, Paul Lees, Marten Niilop, Joonas Särglep, Cristofer Kuusma, Johan Tõugjas

2 Tallinna Linnamäe Vene Lütseum Igor Andrejev, Daniel Fedotov,  Daniil Petrunin, Mark Petrov, Raider Stiven, Maksim Voltchkov, Ignatenko Gleb, Daniil Kuraksin, Maksim Paskochi, Nikita Trojakov

3 Tallinna Rahumäe Põhikool Armin Loorits, Mathias Palts, Rendor Sakk, Kert-Keivin Kiil, Rihard Ristkok, Rasmus Neljand, Gert Vaikla, Rasmus Aasmäe, Marek Kovbenja, Siim Tišler, Robi Saarma, Erik Laur

Noormehed (gümnaasium)

Gustav Adolfi Gümnaasium Henri Perk, Risto Tõldsep, Rene Tõldsep, Kristen Niilop, Rasmus Kurušev, Martin Käos, Paul Lees, Marten Niilop, Joonas Särglep, Cristofer Kuusma, Johan Tõugjas

Tallinna Arte Gümnaasium Robert  Lepik, Oliver Ani, Christopher Toom, Mark-Sandor Kolts, Karmo Paju, Markus Vaherna, Markus Lokk, Rasmus Saar, Mairo Miil, Daaniel Maanas, Kristjan Jürgenson, Joonas 
Soomre, Igor Žarikov, Andre Järva, Aivar Villems

Tallinna Lilleküla Gümnaasium Tamur Viidalepp, Ralf Pütsepp, Janar Almet, Hardi Sallo, Kevin Tarto, Uko-Aija Heintalu, Kevin Mätas, Jesper Juha, Reinhard Reimaa, Essu Heintalu, Kaspar Laur, Antti Järva, Ben 
Trygve Nõukas

Jalgpall

Teateujumine Sulgpall

Koht Kool Tulemus

 Neiud (güm-
naasium)
 10 x 50 m

1. Pirita Majandusgüm-
naasium 

5:11.24 

2. Tallinna Reaalkool  5:20.16  

3. Tallinna 21. Kool 5:25.94 

4. Rocca al Mare Kool 5:32.22 

5. Lasnamäe Güm-
naasium  

5:46.97 

6. Tallinna Järveotsa 
Gümnaasium 

5:49.75 

Koht Kool Tulemus

Koht Kool Tulemus

Noormehed 
(gümnaa-
sium)
 10 x 50 m

1. Gustav Adolfi 
Gümnaasium 

4:31.15  

2. Rocca al Mare Kool 4:40.41 

3. Tallinna 21. Kool 4:41.10  

4. Tallinna Õismäe Vene 
Lütseum

4:53.35 

5. Tallinna Mustamäe 
Humanitaargüm-
naasium 

4:53.60 

6. Tallinna Laagna 
Gümnaasium 

5:03.59 

Koht Kool Tulemus

Põhikoolide 
arvestus

Koht Kool Tulemus

1. Tallinna Reaalkool 134

2. Tallinna Rahumäe 
Põhikool

131

3. Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium

131

4. Gustav Adolfi 
Gümnaasium

119

5.–6. Jakob Westholmi 
Gümnaasium

118

5.–6. Tallinna Pae 
Gümnaasium

118

Koht Kool Tulemus

Gümnaa-
siumide 
arvestus

1. Gustav Adolfi 
Gümnaasium

137

2. Tallinna Saksa 
Gümnaasium

126

3. Tallinna 21. Kool 124

4. Tallinna Mustamäe 
Gümnaasium

116

5. Tallinna Reaalkool 113

6. Tallinna Ühisgüm-
naasium

111
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Suusatamine

Koht Nimi Kool

Tüdrukud (põhikool)

1. Hedvig Talvik Tallinna Saksa Gümnaasium

2. Sandra Didvig Pirita Majandusgümnaasium

3. Merilin Jürisaar Tallinna Ühisgümnaasium

Poisid (põhikool)

1. Markus Faster Tallinna Saksa Gümnaasium

2. Andreas Koppa Gustav Adolfi Gümnaasium

3. Markus Rene Epner Tallinna Nõmme Põhikool

Neiud (gümnaasium)

1. Anneliis Viilukas Tallinna Saksa Gümnaasium

2. Kirte Katrin  Sarevet Tallinna Mustamäe 
Gümnaasium

3. Iiris Õunmaa Tallinna Reaalkool

Noormehed (gümnaasium)

1. Kristo Siimer Tallinna 32. Keskkool

2. Marten Aolaid Tallinna Nõmme Gümnaasium

3. Henri Ahtiäinen Gustav Adolfi Gümnaasium

Saalihoki

Koht Kool Võistkond

Poisid (põhikool)

1. Tallinna 53. Keskkool Aleksander Prõtšikov, Erik 
Lapp, Artjom Demitsev, Jegor 
Kulikov, Maksim Kobus, Ivan 
Oleinik, Ivan Timofejev, 
Vladislav Lihhatšov

2. Tallinna Humanitaargüm-
naasium

Daniil Tenitski, Daniil 
Gassinski, Artur Homjakov, 
Deniss Ruus, Mark Jarovoi, 
Nikita Terentjev, Dmitri 
Zahharevits, Artjem Venets

3. Tallinna Nõmme Gümnaasium Alex Matthias Tamm, Mihkel 
Eiso, Sander Johann Salu, 
Karl-Martin Maslov, Sven 
Tapner, Oliver Holmberg, 
Aleks-Markus Kulm, 
Markus Tilk

Noormehed (gümnaasium)

Tallinna Tehnikagümnaasium Renek-Ken Külvi, Mario Linde, 
Aap Jõeste, Egert Unga, Kris 
Mäekivi, Toomas Koll, Gerdo 
Unga, Magnar Vainumäe

Tallinna 21. Kool Mattias Kauk, Karl Männik, 
Karl Oskar Haak, Taaniel 
Toomingas, Morten Talviste, 
Kaspar Tilga, Chris Oliver 
Rahumägi, Michael Sander, 
Mark-Deimon Loog

Jakob Westholmi 
Gümnaasium

Romet Ridamäe, Mark Meri-
lai, Robin Merilai, Ken-Marten 
Soo, Tarvo Kivisilla, Karl 
Kristjan Tiivel, Kert Nuka, 
Evert Edesi

Kergejõustik

Koht Nimi Kool Tule-
mus

Tüdrukud (põhikool), kõrgushüpe 

1. Lilian Turban Audentese Erakool 1.65

2. Elisabeth Pihela Tallinna 21. Kool 1.60

3. Sofia Marlene Haug Gustav Adolfi Gümnaasium 1.60

4. Anna Neivelt Rocca al Mare Kool 1.55

5. Rhea Kõivutalu Tallinna Reaalkool 1.55

6. Juliana Demestsenko Tallinna Kesklinna Vene 
Gümnaasium

1.55

Tüdrukud (PK), kuulitõuge 3 kg 

1. Marleen Jauk Jakob Westholmi 
Gümnaasium

11.65

2. Ksenia Oleinik Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

11.51

3. Uljana Kotegova Tallinna Mahtra Põhikool 10.31

4. Alexandra Heleri Lipp Kadrioru Saksa Gümnaasium 10.15

5. Paula Mõik Tallinna 21. Kool 10.00

6. Klaarika Tabbun Tallinna Õismäe Gümnaasium 9.86

Tüdrukud (PK), odavise 500 g 

1. Hanna Väät Tallinna Rahumäe Põhikool 36.32

2. Anette Peterson Tallinna Saksa Gümnaasium 35.29

3. Kelly Kallas Tallinna Saksa Gümnaasium 34.41

4. Marleen Jauk Jakob Westholmi 
Gümnaasium

34.19

5. Kadri Kindel Tallinna Ühisgümnaasium 34.12

6. Helen Rump Tallinna Nõmme Põhikool 33.98

Tüdrukud (PK), kettaheide 1 kg 

1. Uljana Kotegova Tallinna Mahtra Põhikool 29.27

2. Kadri Muuga Kadrioru Saksa Gümnaasium 23.51

3. Ketriin Kolk Tallinna Arte Gümnaasium 23.18

4. Karolina Serikova Lasnamäe Gümnaasium 21.46

5. Klaarika Tabbun Tallinna Õismäe Gümnaasium 21.25

6. Marie Aliid Vabaorg Tallinna Prantsuse Lütseum 19.47

Male

Koht Kool Tulemus

1. Tallinna Reaalkool 31

2. Gustav Adolfi Gümnaasium 24,5

3. Tallinna Humanitaargüm-
naasium

19

Kabe

Koht Kool Võistkond

1. Tallinna Pääsküla 
Gümnaasium 

Robert Antoi, Priit Lokotar, Kristofer 
Diligentov, Karmen Vagula

2. Tallinna Reaalkool Martin Hõbemägi, Hans Robert 
Kannukene, Patrick Magnus Tohver, 
Maria Jõesoo

3. Tallinna Nõmme Põhikool Andreas Jürgenson, Karmen Kuusik, 
Georg Pedoson, Marta Pauliine Sild

4. Tallinna Tõnismäe Reaalkool Maksim Nitšiportšik, Jan Pitšugin, Leonid 
Maznitsa, Viktoria Strelikova, Deniss 
Kalašnikov

5. Tallinna Laagna Gümnaasium Kaire Sepp, Lauri Kelder, Ragnar Valdre, 
Nicole Balta

6. Tallinna Ühisgümnaasium Karel Pedask, Kaarel Saik, Hannes 
Simmul, Minna Annabel Tismus

Tüdrukud (PK), 4 x 100 m teatejooks 

1. Mia Marii Märks, 
Paula Mõik, Elisabeth 
Pihela, Anna Maria 
Millend

Tallinna 21. Kool 52,24

2. Kerly Kallas, Brigitta 
Lees, Kelly Kallas, 
Carina-Renne Valdek

Tallinna Saksa Gümnaasium 52,34

3. Isabel Neimar, Kulla 
Kurvet, Liisa Mõttus, 
Annabel Prodel

Tallinna Nõmme Põhikool 53,83

4. Mathilda Kerde, 
Hanna Otsman, Ruta 
Algimante Kuzminai-
te, Kadri Muuga

Kadrioru Saksa Gümnaasium 54,50

5. Evelina Hassanova, 
Angelina Gritsovets, 
Anastassia Naumova, 
Kamilla Kulakova

Tallinna Läänemere 
Gümnaasium

54,80

6. Grete Berendsen, 
Anette Alapert, 
Lisbeth Verk, Laura 
Berendsen

Tallinna Õismäe Gümnaasium 55,31

Tüdrukud (PK), 300 m 

1. Liis Grete Atonen Tallinna Ühisgümnaasium 41,63

2. Stella Sohvi Altmets Pelgulinna Gümnaasium 42,94

3. Darja Pitšugina Tallinna Tõnismäe Reaalkool 43,39

4. Annabel Prodel Tallinna Nõmme Põhikool 44,04

5. Brigitta Lees Tallinna Saksa Gümnaasium 44,76

6. Anastasia Jarosenko Lasnamäe Gümnaasium 45,32



316                ÕPPIDES SUUREKS  

Tüdrukud (PK), 100 m tõkkejooks 76,2/8,25 

1. Paula Mõik Tallinna 21. Kool 15,05

2. Triine Marie Land Tallinna Reaalkool 15,29

3. Liis Grete Atonen Tallinna Ühisgümnaasium 15,35

4. Lilian Turban Audentese Erakool 15,43

5. Liisbet Saar Vanalinna Hariduskolleegium 15,95

6. Elisabeth Pihela Tallinna 21. Kool 16,04

Tüdrukud (PK), kaugushüpe

1. Anette Alapert Tallinna Õismäe Gümnaasium 5.53

2. Ksenia Oleinik Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

5.32

3. Lisbeth Verk Tallinna Õismäe Gümnaasium 5.15

4. Mia Marii Märks Tallinna 21. Kool 5.09

5. Johanna Soover Tallinna Laagna Gümnaasium 5.09

6. Emili Liis Osula Tallinna 32. Keskkool 5.06

Tüdrukud (PK), 100 m finaal

1. Carina-Renne Valdek Tallinna Saksa Gümnaasium 12,60

2. Karoli Käärt Audentese Erakool 12,91

3. Anna Maria Millend Tallinna 21. Kool 12,92

4. Triine Marie Land Tallinna Reaalkool 12,94

5. Darja Pitšugina Tallinna Tõnismäe Reaalkool 13,10

6. Anna-Maria 
Vjazemski

Audentese Erakool 13,17

Tüdrukud (PK), 100 m eeljooksud

1. Carina-Renne Valdek Tallinna Saksa Gümnaasium 12,80

2. Karoli Käärt Audentese Erakool 12,99

3. Triine Marie Land Tallinna Reaalkool 13,02

4. Anna-Maria 
Vjazemski

Audentese Erakool 13,08

4. Mia Marii Märks Tallinna 21. Kool 13,08

6. Anna Maria Millend Tallinna 21. Kool 13,10

Tüdrukud (PK), 800 m

1. Juliana Demestsenko Kesklinna Vene Gümnaasium 2.24,19

2. Stella Sohvi Altmets Pelgulinna Gümnaasium 2.28,21

3. Hedvig Talvik Tallinna Saksa Gümnaasium 2.31,24

4. Laura Mõik Tallinna 21. Kool 2.34,19

5. Elisabet Mätlik Pirita Majandusgümnaasium 2.34,45

6. Eneli Veltmann Tallinna Saksa Gümnaasium 2.35,74

Poisid (põhikool), 300 m

1. Markus Moora Tallinna Reaalkool 37,92

2. Daniil Ennus Sakala Eragümnaasium 38,52

3. Otto Kase Jakob Westholmi 
Gümnaasium

39,51

4. Jaakob Lambot Vanalinna Hariduskolleegium 39,54

4. Mihhail Andrijevski Lasnamäe Gümnaasium 39,54

6. Ralf Kompus Vanalinna Hariduskolleegium 39,72

Poisid (PK), 1500 m

1. Martin Kivimaa Kadrioru Saksa Gümnaasium 4.29,85

2. Robert Telpt Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

4.30,34

3. Otto-Robert Lipp Tallinna Saksa Gümnaasium 4.35,86

4. Ralf Stiven Viru Gustav Adolfi Gümnaasium 4.39,11

5. Hans Kristjan 
Reinvald

Pirita Majandusgümnaasium 4.40,87

6. Kaspar Päärson Tallinna Reaalkool 4.47,05

Poisid (PK), 110 m tõkkejooks 91,4/8,80

1. Otto Kase Jakob Westholmi 
Gümnaasium

15,98

2. Deniel Kedrov Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

16,07

3. Kenro Tohter Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

16,27

Poisid (PK), teivashüpe

1. Deniel Kedrov Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

3.90

2. Mait Filipozzi Gustav Adolfi Gümnaasium 3.60

3. Ahti Roio Tallinna Saksa Gümnaasium 3.00

4. Erik Väin Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

2.80

5. Ralf Lepasson Tallinna 21. Kool 2.40

Poisid (PK), kaugushüpe

1. Ken-Mark Minkovski Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

6.84

2. Rayan Napast Rocca al Mare Kool 6.34

3. Peeter Alver Tallinna Ühisgümnaasium 6.18

4. Mait Filipozzi Gustav Adolfi Gümnaasium 6.01

5. Markus Moora Tallinna Reaalkool 6.01

6. Karl Karumaa Tallinna Ühisgümnaasium 5.93

Poisid (PK), odavise 600 g

1. Armis Priskus Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium

46.47

2. Robert Neimar Tallinna Nõmme Põhikool 41.80

3. Torm Järvelill Tallinna Tehnikagümnaasium 38.99

4. Frank Varblane Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

38.82

5. Kristjan Tomson Tallinna Reaalkool 38.78

6. Kent Salu Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

37.41

Poisid (PK), 4 x 100 m teatejooks

1. Jens-Patrick Rand, 
Ralf Kompus, Johan-
nes Remmelkoor, 
Jaakob Lambot

Vanalinna Hariduskolleegium 46,84

2. Otto Maasik, Martin 
Bode, Erik Väin, Ken-
Mark Minkovski

Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

47,46

3. Chris Matsiselts, 
Artur Rennel, Uku 
Joost Annus, Martin 
Kivimaa

Kadrioru Saksa Gümnaasium 48,07

4. Karl Loodus, Rober-
Tüdrukud (põhikool)
eimar, Hendrik Oskar 
Kase, Stenver Vare

Tallinna Nõmme Põhikool 49,03

5. Markus Jalonen, 
Martin Moistus, Knut 
Erlend Sakkeus, Henri 
Lehtmets

Tallinna Mustamäe 
Gümnaasium

49,54

6. Keorg Liiv, Oskar 
Tuha, Jaan Läänmäe, 
Gregon Berezovski

Pirita Majandusgümnaasium 49,80

Poisid (PK), kolmikhüpe

1. Daniil Topkin Lasnamäe Gümnaasium 12.95

2. Johannes 
Remmelkoor

Vanalinna Hariduskolleegium 11.82

3. Remy-Bert Ville Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

11.75

4. Mihkel Altosaar Tallinna Saksa Gümnaasium 11.57

5. Reimo Trei Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

11.10

6. Andrei Pestov Haabersti Vene Gümnaasium 10.70

Poisid (PK), kuulitõuge 5 kg

1. Armis Priskus Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium

12.62

2. Markus Vaher Tallinna Inglise Kolledž 12.33

3. Georg Kovžarov Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium

11.95

4. Chris Matsiselts Kadrioru Saksa Gümnaasium 11.86

5. Sander Radik Tallinna Mustamäe 
Gümnaasium

11.39

6. Erik Saar Tallinna Ühisgümnaasium 11.35

Poisid (PK), kõrgushüpe

1. Georg-Erik Kurus Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

1.75

2. Karl Pukk Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

1.70

3. Nicolas Tänover Tallinna Ühisgümnaasium 1.65

4. Ahti Roio Tallinna Saksa Gümnaasium 1.60

5. Mihkel Altosaar Tallinna Saksa Gümnaasium 1.60

6. Kirill Ragozin Lasnamäe Gümnaasium 1.50

Poisid (PK), 100 m finaal

1. Ken-Mark Minkovski Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

11,01

2. Jan Erik Pihtjõe Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium

11,57

3. Sander Johann Salu Tallinna Nõmme Gümnaasium 11,71

4. Kenro Tohter Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

11,77

5. Peeter Alver Tallinna Ühisgümnaasium 11,78

6. Mark Heidmets Gustav Adolfi Gümnaasium 11,83

Poisid (PK), 100 m

1. Ken-Mark Minkovski Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

11,03

2. Jan Erik Pihtjõe Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium

11,75

3. Keorg Liiv Pirita Majandusgümnaasium 11,80

4. Sander Johann Salu Tallinna Nõmme Gümnaasium 11,81
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5. Daniel Neidla Lasnamäe Gümnaasium 11,83

5. Peeter Alver Tallinna Ühisgümnaasium 11,83

Poisid (PK), 800 m

1. Martin Kivimaa Kadrioru Saksa Gümnaasium 2.05,56

2. Daniil Ennus Sakala Eragümnaasium 2.05,75

3. Otto-Robert Lipp Tallinna Saksa Gümnaasium 2.07,61

4. Ralf Stiven Viru Gustav Adolfi Gümnaasium 2.13,19

5. Ioan Alfred Kirsimaa Vanalinna Hariduskolleegium 2.13,67

6. Robert Lee Tallinna 21. Kool 2.14,94

Poisid (PK), kettaheide 1,5 kg

1. Sander Radik Tallinna Mustamäe 
Gümnaasium

36.01

2. Daniil Topkin Lasnamäe Gümnaasium 35.40

3. Andreas Laksberg Tallinna Reaalkool 32.50

4. Georg Kovžarov Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium

30.27

5. Leonard Ethan 
Vellend

Tallinna Reaalkool 23.13

6. Õrö Tormi Ahonen Tallinna Tehnikagümnaasium 20.34

Neiud (gümnaasium), 100 m finaal

1. Liina Valk Tallinna Ühisgümnaasium 12,51

2. Diana Stahovskaja Tallinna Õismäe Vene 
Lütseum

12,54

3. Katre Sofia Palm Gustav Adolfi Gümnaasium 12,74

4. Liiljan Neerot Tallinna Nõmme Gümnaasium 12,86

5. Anna-Liisa Saks Tallinna Reaalkool 13,01

6. Kristi Pappel Tallinna Saksa Gümnaasium 13,31

Neiud (gümnaasium), 200 m

1. Liina Valk Tallinna Ühisgümnaasium 26,02

2. Anna-Liisa Saks Tallinna Reaalkool 26,58

3. Kristi Pappel Tallinna Saksa Gümnaasium 27,11

4. Laura Karilaid Gustav Adolfi Gümnaasium 27,19

5. Hane Tõnts Tallinna Reaalkool 27,40

6. Liisi Mari Nurmetalo Tallinna 21. Kool 28,17

Neiud (gümnaasium), 800 m

1. Melissa Maria Akkel Gustav Adolfi Gümnaasium 2.22,88

2. Galina Gritckevich Tallinna Kesklinna Vene 
Gümnaasium

2.26,91

3. Carolin Lüübek Tallinna Prantsuse Lütseum 2.30,79

4. Sofia Kosareva Tallinna Arte Gümnaasium 2.32,15

5. Nadezda Gritckevich Tallinna Kesklinna Vene 
Gümnaasium

2.38,10

6. Annika Roosleht Tallinna Ühisgümnaasium 2.42,42

Neiud (gümnaasium), 100 m tõkkejooks 83,8/8,50

1. Eliise-Triin Raun Tallinna Saksa Gümnaasium 14,66

2. Liiljan Neerot Nõmme Gümnaasium 15,32

3. Carita Reinkubjas Pirita Majandusgümnaasium 16,51

4. Anette Piirsalu Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

16,57

5. Anastasia Dankevitš Tallinna Humanitaargüm-
naasium

17,50

6. Johanna Liisa Aimla Tallinna Reaalkool 17,93

Neiud (gümnaasium), kettaheide 1 kg

1. Valeria Radajeva Tallinna Läänemere 
Gümnaasium

37.97

2. Rael Kalda Gustav Adolfi Gümnaasium 34.04

3. Carina Pullerits Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

33.68

4. Cristlin Kuldmaa Tallinna 21. Kool 26.97

5. Aleksandra Reznova Tallinna Läänemere 
Gümnaasium

26.40

6. Maria Pernits Tallinna Reaalkool 24.44

Neiud (gümnaasium), 4 x 100 m teatejooks

1. Berit Kivisaar, 
Melissa Maria Akkel, 
Laura Karilaid, Katre 
Sofia Palm

Gustav Adolfi Gümnaasium 52,29

2. Johanna Liisa Aimla, 
Anna-Liisa Saks, 
Hanne Tõnts, Epp 
Paalberg

Tallinna Reaalkool 52,51

3. Triin Indlo, Sandra 
Binsol, Mirjam Cicetti, 
Anette Piirsalu

Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

54,39

4. Laura Maria 
Haukanõmm, Kris-
tina Jürma, Helena 
Jürma, Liisi Mari 
Nurmetalo

Tallinna 21. Kool 55,43

5. Valeria Aleknaviciute, 
Valeria Radajeva, 
Alina Yanis, Margarita 
Sinkevitš

Tallinna Läänemere 
Gümnaasium

57,31

6. Carita Reinkubjas, 
Janelin Remmelgas, 
Pille-Riin Määr, 
Alessia Kaivo

Pirita Majandusgümnaasium 1.00,42

Neiud (gümnaasium), 100 m eeljooksud

1. Diana Stahovskaja Tallinna Õismäe Vene 
Lütseum

12,54

2. Liina Valk Tallinna Ühisgümnaasium 12,60

3. Liiljan Neerot Tallinna Nõmme Gümnaasium 12,67

4. Katre Sofia Palm Gustav Adolfi Gümnaasium 12,69

5. Anna-Liisa Saks Tallinna Reaalkool 12,80

6. Kristi Pappel Tallinna Saksa Gümnaasium 13,00

Neiud (gümnaasium), 400 m

1. Laura Karilaid Gustav Adolfi Gümnaasium 59,20

2. Eliise-Triin Raun Tallinna Saksa Gümnaasium 59,85

3. Nadezda Gritckevich Tallinna Kesklinna Vene 
Gümnaasium

1.01,87

4. Anette Piirsalu Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

1.03,35

5. Lisette Ploomipuu Tallinna Saksa Gümnaasium 1.04,43

6. Kerttu Jänes Tallinna Õismäe Gümnaasium 1.07,77

Neiud (gümnaasium), odavise 600 g

1. Linda Katariina 
Grents

Tallinna Prantsuse Lütseum 36.25

2. Kelli Põld Tallinna Saksa Gümnaasium 32.64

3. Zarina Netšiporuk Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

29.90

4. Alexandra Artma Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

29.56

5. Maria Pernits Tallinna Reaalkool 26.56

6. Liina Piilman Tallinna Mustamäe Humani-
taargümnaasium

26.24

Neiud (gümnaasium), kõrgushüpe

1. Katre Sofia Palm Gustav Adolfi Gümnaasium 1.65

2. Annika Teska Gustav Adolfi Gümnaasium 1.60

3. Birgit Murd Tallinna 32. Keskkool 1.55

4. Ege Teili Oja Tallinna Õismäe Gümnaasium 1.50

4. Kerttu Jänes Tallinna Õismäe Gümnaasium 1.50

6. Celine Kubi Tallinna Arte Gümnaasium 1.45

Neiud (gümnaasium), kuulitõuge 4 kg

1. Valeria Radajeva Tallinna Läänemere 
Gümnaasium

11.89

2. Carina Pullerits Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

9.70

3. Triin Alber Tallinna 21. Kool 9.65

4. Liisi Mari Nurmetalo Tallinna 21. Kool 9.35

5. Aleksandra Reznova Tallinna Läänemere 
Gümnaasium

9.08

6. Anette Kasemägi Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

8.84

Neiud (gümnaasium), kaugushüpe

1. Diana Stahovskaja Tallinna Õismäe Vene 
Lütseum

5.86

2. Zarina Netšiporuk Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

5.45

3. Marilin Moor Gustav Adolfi Gümnaasium 5.28

4. Anastasia Dankevitš Tallinna Humanitaargüm-
naasium

5.21

5. Laura Maria 
Haukanõmm

Tallinna 21. Kool 5.12

6. Carita Reinkubjas Pirita Majandusgümnaasium 5.09

Noormehed (gümnaasium), 200 m

1. Johannes Erm Tallinna Reaalkool 21,93

2. Robin Nool Gustav Adolfi Gümnaasium 22,45

3. Johannes Olaf Kurss Tallinna Saksa Gümnaasium 23,26

4. Joonas Mattias Laur Tallinna Reaalkool 23,53

5. Andrei Totšilin Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

23,82

6. Carlos Kroon Tallinna Tehnikagümnaasium 24,24

Noormehed (gümnaasium), 800 m

1. Nikolai Romanov Tallinna Saksa Gümnaasium

2. Mark Abner Tallinna 21. Kool

3. Teet Simson Gustav Adolfi Gümnaasium

4. Henri-Sten Vainola Tallinna Reaalkool

5. Kristofer Veismann Tallinna Reaalkool



318                ÕPPIDES SUUREKS  

6. Olgerd Putskov Tallinna Mustamäe 
Reaalgümnaasium

2.08,14

Noormehed (gümnaasium), 110 m tõkkejooks 
99,0/9,14
1. Martin Täht Tallinna Mustamäe Humani-

taargümnaasium
15,30

2. Rain Tasane Tallinna Saksa Gümnaasium 16,41

3. Kaspar Ustav Tallinna Tehnikagümnaasium 17,95

Noormehed (gümnaasium), kuulitõuge 6 kg

1. Jan Henri Tälli Jakob Westholmi 
Gümnaasium

14.53

2. Kristjan Maripuu Tallinna 32. Keskkool 13.22

3. Taso Toomik Gustav Adolfi Gümnaasium 11.76

4. Markus Viitkar Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium

11.59

5. Gevin Genro Paas Tallinna Saksa Gümnaasium 11.17

6. Oleg Erelt Tallinna Õismäe Vene 
Lütseum

11.03

Noormehed (gümnaasium), odavise 700 g

1. Ivar Käsper Tallinna Inglise Kolledž 57.93

2. Kunnar Erich Viisel Tallinna Tehnikagümnaasium 57.67

3. Eduard Ülevain Tallinna 21. Kool 51.23

4. Kristjan Maripuu Tallinna 32. Keskkool 49.02

5. Jaan Kristjan Kaasik Tallinna Reaalkool 47.59

6. Henri Einard Tallinna Saksa Gümnaasium 47.30

Noormehed (gümnaasium), 4 x 100 m teatejooks

1. Teet Saar, Jaan 
Kristjan Kaasik, 
Joonas Mattias Laur, 
Johannes Erm

Tallinna Reaalkool 44,70

2. Mihkel Talivee, Teet 
Simson, Marko Lille-
mägi, Robin Nool

Gustav Adolfi Gümnaasium

3. Daniel Koch, Eduard 
Ülevain, Robin Pedai, 
Dannar Pärtel

Tallinna 21. Kool 47,37

Noormehed (gümnaasium), kaugushüpe

1. Johannes Erm Tallinna Reaalkool 7.33

2. Franz Malmsten Vanalinna Hariduskolleegium 6.37

3. Mihkel Talivee Gustav Adolfi Gümnaasium 6.36

4. Jan Hartvig Ruben Pirita Majandusgümnaasium 6.31

5. Karl Aleksander 
Kivimägi

Tallinna Ühisgümnaasium 6.26

6. Henri Möll Jakob Westholmi 
Gümnaasium

6.11

Noormehed (gümnaasium), kolmikhüpe

1. Johannes Olaf Kurss Tallinna Saksa Gümnaasium 12.89

2. Mihkel Talivee Gustav Adolfi Gümnaasium 12.72

3. Nikita Bergman Läänemere Gümnaasium 11.72

4. Kaspar Ustav Tallinna Tehnikagümnaasium 11.67

5. Raul Arestegui Läänemere Gümnaasium 11.02

6. Tõnis Orav Tallinna Saksa Gümnaasium 10.7

Noormehed (gümnaasium), teivashüpe

1. Eduard Ülevain Tallinna 21. Kool 4.00

1. Andreas Varter Tallinna Saksa Gümnaasium 3.90

3. Kunnar Erich Viisel Tallinna Tehnikagümnaasium 3.80

4. Kristo Toots Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

3.10

Noormehed (gümnaasium), kettaheide 1,75 kg

1. Jan Henri Tälli Jakob Westholmi 
Gümnaasium

46.77

2. Gevin Genro Paas Tallinna Saksa Gümnaasium 37.99

3. Kert Karbe Tallinna Arte Gümnaasium 30.17

4. Mihkel Nõel Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

30.05

5. Mikk Tamkivi Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

24.63

6. Ragnar Kramm Tallinna Kristiine 
Gümnaasium

23.3

Noormehed (gümnaasium), kõrgushüpe

1. Henri-Sten Vainola Tallinna Reaalkool 1.85

2. Daniel Koch Tallinna 21. Kool 1.70

3. Markus Normak Tallinna Mustamäe 
Gümnaasium

1.70

4. Karl Mathias Kirss Tallinna Saksa Gümnaasium 1.70

5. Karl Aleksander 
Kivimägi

Tallinna Ühisgümnaasium 1.60

6. Pietro Cicetti Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

1.60

Noormehed (gümnaasium), 100 m finaal

1. Daniil Dudenkov Lasnamäe Vene Gümnaasium 11,30

2. Joosep Mart Männik Tallinna Õismäe Gümnaasium 11,63

3. Andreas Varter Tallinna Saksa Gümnaasium 11,69

4. Fred Vulkan Tallinna Saksa Gümnaasium 11,70

5. Teet Saar Tallinna Reaalkool 11,77

6. Andrei Totšilin Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

11,93

Noormehed (gümnaasium), 100 m eeljooksud

1. Daniil Dudenkov Lasnamäe Vene Gümnaasium 11,43

2. Andreas Varter Tallinna Saksa Gümnaasium 11,54

3. Joosep Mart Männik Tallinna Õismäe Gümnaasium 11,61

4. Fred Vulkan Tallinna Saksa Gümnaasium 11,64

5. Teet Saar Tallinna Reaalkool 11,68

6. Andrei Totšilin Tallinna Lilleküla 
Gümnaasium

11,72

Noormehed (gümnaasium), 400 m

1. Nikolai Romanov Tallinna Saksa Gümnaasium 51,24

2. Daniil Dudenkov Lasnamäe Vene Gümnaasium 52,30

3. Jaan Kristjan Kaasik Tallinna Reaalkool 52,83

4. Joonas Mattias Laur Tallinna Reaalkool 53,05

5. Rain Tasane Tallinna Saksa Gümnaasium 53,36

6. Richard Nõmm Tallinna Prantsuse Lütseum 54,37

Noormehed (gümnaasium), 3000 m

1. Mark Abner Tallinna 21. Kool 8.44,50

2. Leonid Latsepov Tallinna 53. Keskkool 8.47,96

3. Rainer Kravets Tallinna Reaalkool 9.54,05

4. Tauri Miggur Tallinna Reaalkool 10.14,61

5. Kevin Omelin Pirita Majandusgümnaasium 10.20,46

6. Jaan Roop Gustav Adolfi Gümnaasium 10.22,61

Jooksukross

Koht Nimi Kool Tule-
mus

Poisid (põhikool), 1000 m

1. Martin Kivimaa Kadrioru Saksa Gümnaasium 2.58

2. Otto-Robert Lipp Tallinna Saksa Gümnaasium 2.59

3. Sander Johann Salu Tallinna Nõmme Gümnaasium 2.59

4. Ralf Stiven Viru Gustav Adolfi Gümnaasium 3.05

4. Karl Uljas Mölder Tallinna 21. Kool 3.05

6. Ott-Artur Kasera Jakob Westholmi 
Gümnaasium

3.08

Poisid (põhikool), 2000 m

1. Robert Telpt Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

6.46

2. Christopher-Mario 
Kalmesto

Tallinna Kuristiku 
Gümnaasium

7.00

3. Georg Sarapuu Tallinna Reaalkool 7.04

4. Hans Kristjan 
Reinvald

Pirita Majandusgümnaasium 7.08

4. Rayan Napast Rocca al Mare Kool 7.08

4. Nadjeza Aleksandr Tallinna Humanitaargüm-
naasium

7.08

Tüdrukud (põhikool), 500 m

1. Anastassia 
Jarošenko

Lasnamäe Gümnaasium 1.39

2. Liisbet Saar Vanalinna Hariduskolleegium 1.39

2. Jennifer Ruumet Tallinna Arte Gümnaasium 1.39

4. Darja Pitšugina Tallinna Tõnismäe Reaalkool 1.40

5. Kirke Kaur Tallinna Reaalkool 1.41

5. Elisabeth Pihela Tallinna 21. Kool 1.41

5. Ketriin Kolk Tallinna Arte Gümnaasium 1.41

Tüdrukud (põhikool), 1000 m

1. Liis Grete Atonen Tallinna Ühisgümnaasium 3.38

2. Eneli Veltmann Tallinna Saksa Gümnaasium 3.43

3. Merili-Mai Kivimets Tallinna Kivimäe Põhikool 3.44

4. Hedvig Talvik Tallinna Saksa Gümnaasium 3.45

4. Kristel Saul Gustav Adolfi Gümnaasium 3.45

4. Elisabet Mätlik Pirita Majandusgümnaasium 3.45
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Noormehed (gümnaasium), 1000 m

1. Johannes Erm Tallinna Reaalkool 2.46

2. Kunnar Erich Viisel Tallinna Tehnikagümnaasium 2.53

3. Nikolai Romanov Tallinna Saksa Gümnaasium 2.55

4. Rain Tasane Tallinna Saksa Gümnaasium 2.56

5. Joonas Mattias Laur Tallinna Reaalkool 2.58

6. Martin Stihharev Tallinna 53. Keskkool 3.00

Noormehed (gümnaasium), 3000 m

1. Mark Abner Tallinna 21. Kool 9.53

2. Leonid Latsepov Tallinna 53. Keskkool 9.57

3. Kristofer Veismann Tallinna Reaalkool 10.20

4. Rainer Kravets Tallinna Reaalkool 10.27

5. Tauri Miggur Tallinna Reaalkool 10.32

6. Juri Kovaljov Tallinna Pae Gümnaasium 10.34

Neiud (gümnaasium), 500 m

1. Pärl Eelmaa Rocca al Mare Kool 1.30

2. Eliise Triin Raun Tallinna Saksa Gümnaasium 1.33

3. Zarina Netšiporuk Tallinna Linnamäe Vene 
Lütseum

1.35

4. Nadezda Gritskevich Tallinna Kesklinna Vene 
Gümnaasium

1.39

5. Liina Valk Tallinna Ühisgümnaasium 1.40

5. Sofia Kosareva Tallinna Arte Gümnaasium 1.40

5. Grete Ly Jõgisoo Jakob Westholmi 
Gümnaasium

1.40

Neiud (gümnaasium), 1000 m

1. Laura Karilaid Gustav Adolfi Gümnaasium 3.32

2. Epp Paalberg Tallinna Reaalkool 3.35

3. Ethel Elisabeth Truus Tallinna Saksa Gümnaasium 3.37

4. Teele Telgma Vanalinna Hariduskolleegium 3.40

4. Galina Gritskevich Tallinna Kesklinna Vene 
Gümnaasium

3.40

6. Melissa Maria Akkel Gustav Adolfi Gümnaasium 3.44

Koht Nimi Kool Tulemus     

Noormehed 10.–12. klass, 4070 m, 16 KP (kontrollpunkti)

1. Kaarel Vesilind Tallinna Reaalkool 00:21.21

2. Margus Lomp Tallinna Reaalkool 00:29.47

3. Märten Hendrik Pais Tallinna Tehnikagümnaasium 00:30.23

4. Rainer Kravets Tallinna Reaalkool 00:32.26

5. Markus Harald Pais Tallinna Tehnikagümnaasium 00:33.58

6. Jaan Roop Gustav Adolfi Gümnaasium 00:34.06

Poisid 4.–6. klass, 1870 m, 7 KP

1. Olle Ilmar Jaama Vanalinna Hariduskolleegium 00:13.48

2. Jaan Peeter Viljamaa Tallinna Reaalkool 00:22.35

3. Jan Tšižik Lasnamäe Vene Gümnaasium 00:26.49

4. Sten Egert Märtson Audentese Erakool 00:27.15

5. Nikita Ostretsov Lasnamäe Vene Gümnaasium 00:30.22

6. Siim Kesküla Tallinna Nõmme Põhikool 00:37.27

Poisid 7.–9. klass, 2730 m, 10 KP

1. Ragnar Kranberg Tallinna Reaalkool 00:16.54

2. Oskar Raudne Vanalinna Hariduskolleegium 00:17.47

3. Mikk Kelder Tallinna Reaalkool 00:18.39

4. Erik Anmann Tallinna 21. Kool 00:22.00

5. Martin Rahe Tallinna Reaalkool 00:22.37

6. Kaspar Päärson Tallinna Reaalkool 00:22.53

Tüdrukud 4.–6. klass, 1830 m, 6 KP

1. Mirtel Migur Tallinna Tehnikagümnaasium 00:14.43

2. Sofia Pahhomenkova Lasnamäe Vene Gümnaasium 00:22.34

3. Helena Zvarovski Tallinna Ühisgümnaasium 00:23.21

4. Marika Mere Tallinna Läänemere Gümnaasium 00:23.41

5. Grete Johanna Korb Tallinna Saksa Gümnaasium 00:23.44

6. Karolin Piirmets Tallinna Tehnikagümnaasium 00:26.49

Tüdrukud 7.–9. klass, 2380 m, 9 KP

1. Leana Jete Korb Gustav Adolfi Gümnaasium 00:17.21

2. Paula Liis Viljamaa Tallinna Reaalkool 00:21.54

3. Elis Karpova Kadrioru Saksa Gümnaasium 00:28.41

4. Marie Aug Tallinna Nõmme Põhikool 00:30.08

5. Jana Tammemets Jakob Westholmi Gümnaasium 00:30.17

6. Grete Lagemaa Jakob Westholmi Gümnaasium 00:35.42

Orienteerumine
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ASUTUSED
Numbrid
3M  183

3Olives  144

A
A&A klaveriduo  139

A. Fatu nimeline botaanikaaeda  176

AHHAA keskus  117

Alatskivi Keskkool  223

Amandus Adamsoni  ateljeemuuseum  
100

Ants Laikmaa majamuuseum  100

Arhitektuurimuuseum  28

Arkadi Raikini nimeline Estraaditeater  
168

AS A. Le Coq  214

AS Kalev  214

AS Remet  35

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus  
110

Avatud Vabariik  160

Avila Puit OÜ  197

Avinurme Gümnaasium  185

Avision  227

B
Bang&Bonsomer  214

Big Data Scoring  156

Büroomaailm  66

C
Cabaret Rhizome  182

Carolina Tantsustuudio  225

CJD Christophorusschule Hoppenrade 
kool  110

Cuppla Technology  186

D
Danske Bank  260

Difi.Net OÜ  162

Draakon & Kuu  28

Droon.ee  66

Dušanbe andekate laste gümnaasium  
8, 184

E
Edu-Consulting International Ltd  162

EENet  223

Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing  112, 
197, 198, 282

Eesti AGA  130

Eesti Ajaloomuuseum  122, 180

Eesti Draamateater  95

Eesti Energia AS  151, 152

Eesti Haridus- ja Teadusministeerium  
171

Eesti Haridustöötajate Liit  22

Eesti Informaatikaõpetajate Selts  242

Eesti Krüptoraha Liit  156

Eesti Kultuurkapital  262

Eesti Lastekirjanduse Keskus  28, 29, 
113, 122, 223, 229, 230

Eesti Lasteraamatu Keskus  176

Eesti Loodusmuuseum  28, 30, 63

Eesti Maalikunstnike Liit  168

Eesti Meremuuseum  69

Eesti Noorsootöö Keskus  180

Eesti Ornitoloogiaühing  223

Eesti Politsei  130

Eesti Punase Risti Tallinna Selts  221, 
222, 227, 230

Eesti Rahva Muuseum  32, 223, 295

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Selts  262

Eesti Rahvusraamatukogu  182

Eesti Sisearhitektide Liit  203

Eesti Spordiselts Kalev  131, 243

Eesti sünteetilise bioloogia keskus  32

Eesti Täiskasvanute Koolituse Assot-
siatsioon Andras  181, 253

Eesti Teadusagentuur  61, 238

Eesti Tervishoiu Muuseum  59

Eesti Tööõpetajate Selts  45, 48, 242

Eesti Töötukassa  163

Eesti Vabariigi alaline esindus Euroopa 
Nõukogu juures  106

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit  
199

Eesti Välispoliitika Instituut  160

Eesti Veeteede Amet  83

Ehte Gümnaasium  159

Ehte Humanitaargümnaasium  5, 8, 55, 
69, 98, 99, 118, 157, 162, 201, 202, 216, 
217, 221, 224, 225, 228, 254, 255, 262

Energia Avastuskeskus  28, 122, 239, 

256

Erakool Garant  127

ERM  32, 295

ERR  29, 238, 260

ERSO  148

Esplan OÜ  43

Esteetika- ja Tantsukool  125

Estonia Kontserdisaal  127

Estonian Voices  136

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus  
151, 261, 300

Euroopa Inimõiguste Kohus  106

Euroopa Komisjon  61, 263

Euroopa Nõukogu  106

Euroopa Parlament  8, 185

Euroopa Regionaalarengufond  34, 37

Euroopa Sotsiaalfond  55, 144, 158, 164, 
181, 261

European Association of Technology 
Enhanced Learning  261

F
Fotomuuseum  71

G
Game Club  114

Gh. Asachi Ülikool  176

Givaudani parfümeeriatehas  183

Glehni loss  155

Goethe Instituut  218, 265

Granada Ülikool  172

Gustav Adolfi Gümnaasium  6, 26, 29, 
39, 41, 48, 58, 69, 108, 127, 136, 145, 
153, 154, 155, 157, 168, 170, 208, 210, 
211, 213, 214, 215, 217, 219, 224, 226, 
227, 239, 240, 251, 252, 253, 254, 
258, 259, 262, 270

Gustav Adolfi Koolituskeskus  127

Gustav Adolfi Muusikakool  127

H
Haabersti Linnaosa Valitsus  234

Haabersti Vene Gümnaasium  75, 100, 
127, 160, 177, 179, 217, 221, 248, 282

Haapsalu Lasteaied Tareke  158

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus  
81, 153, 159, 262

Haridus- ja Teadusministeerium  2, 24, 
61, 111, 114, 171, 218, 222, 227, 230, 252, 
253, 259, 263, 265
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Heilsuleikskólinn Háaleiti eralasteaed  
175

Hektor Design Hostels  164

Helsingi keeltegümnaasium  8, 191

Hildero OÜ  231

HITSA  10, 28, 79, 81, 153, 218, 257, 261, 
262, 283

HITSA Innovatsioonikeskus  28

Hugo Treffneri Gümnaasium  184

Humboldti Gümnaasium  190

Huvikeskus „Kullo“  130

Hwa Chongi Instituut  184

I
Ida-Soome Soome-Vene kool  179

IFESCCO  294

Infotark AS  50

Innovaatilise Hariduse Keskus OGOGO  
180

ITV  192

Izall.Com OÜ  106

J
Jääaja Keskus  164

Jaan Poska Lasteaed  81

Jakob Westholmi Gümnaasium  28, 44, 
48, 62, 106, 213, 214, 220, 221, 225, 
226, 227, 253

Jänesselja Lasteaed  158

Jõhvi Kontserdimaja  127

Jüri Gümnaasium  217

K
Kadarbiku Köögivili OÜ  231

Kadrina Keskkool  242

Kadrioru Kunstimuuseum  30

Kadrioru lastemuuseum Miiamilla  62

Kadrioru Saksa Gümnaasium  8, 10, 45, 
48, 55, 57, 69, 70, 89, 90, 95, 98, 105, 
106, 108, 112, 173, 186, 211, 213, 214, 215, 
224, 228, 236, 242, 243, 248, 258, 
263, 280

Kaitseliidu Nõmme Malevkond  134, 140

Kalamaja Lasteaed  130, 139, 229

Kalamaja lastemuuseum Miiamilla  62

Kalamaja Põhikool  5, 70, 84, 85, 96, 
117, 215, 224, 268

Kalevi Keskstaadion  124

Kalev Spa Hotelli- ja Veekeskus  227

Kallavere Keskkool  102

Kännukuke raamatukogu  253

Käo Põhikool  110

Kärdla Põhikool  242

Karjamaa Gümnaasium  6, 119

Karjamaa Põhikool  119, 228

Katariina kirik  28

Kehra Gümnaasium  242

Keskkonnainvesteeringute Keskus  63, 
91

Kiek in de Köki suurtükitorn  71

Kiigemetsa Kool  110

Kivimurru Lasteaed  5, 107, 199

Koduekstra  231

Kodulinna Maja  222

Kohila Gümnaasium  185

Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium  
185

Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja  
238

Kolde Lasteaed  34, 254

Komi Kultuuriselts  8, 188

Kommipomm  218

Kopli Lasteaed  7, 130, 131, 163

Kopli noortemaja tantsustuudio EX-
TEMP  9, 238

Kultuuriministeerium  27, 28

KUMU  33, 85

Kuristiku Söökla  125

KutiMuti Stuudio  220

L
Laagri Kool  224

Lahemaa Looduskool  105

Lahe Roos  125, 231

Lahmuse Kool  110

Lasnamäe Gümnaasium  81, 220, 253, 
268

Lasnamäe Kergejõustikuhall  231

Lasnamäe Linnaosa Valitsus  111, 125, 
231

Lasnamäe Muusikakool  9, 20, 43, 213, 
235, 236, 247, 294, 295

Lasnamäe Põhikool  7, 70, 111, 112, 145, 
147, 178, 183, 205, 215, 228, 248, 249, 
261, 262

Lasnamäe Vene Gümnaasium  8, 62, 74, 
145, 185, 217, 220, 225, 248

Lasteaed Kajakas  107, 111, 165, 255, 301, 
303

Lasteaed Kelluke  6, 67, 68, 116, 130, 
230, 301, 302

Lasteaed Maasikas  130

Lasteaed Mesipuu  140

Lasteaed Naeratus  37

Lasteaed Nõmmekannike  171, 249

Lasteaed Ojake  8, 37, 112, 188, 189

Lasteaed Pääsupesa  5, 83, 84, 151, 171, 
233, 257

Lasteaed Päikene  84, 268

Lasteaied Mesipuu  112

Lastekaitse Liit  157

Lastesõim Hellik  37

Lastesõim Mõmmik  37

Lastesõim Päkapikk  5, 93, 257, 301

Lastesõim Planeedi Mudila  258

Lasteteater „Kukarjamba“  220

Lasteteater „Solaris“  220

Lehola Keskkonnahariduskeskus  63

Lennusadam  30, 122, 136, 189, 248, 
249

L/Eringsverstedet lasteaed  175

Liiklusjuhtimise keskus  71

Lillepaviljon  6, 12, 70, 137, 138, 139, 216, 
255, 257

Lindakivi Kultuurikeskus  105, 111, 143

Linnateater  101, 168

Lissaboni Saksa Kool  180, 181

Lohja Mäntynumme kool  8, 191

Loksa Gümnaasium  105

Loris Malaguzzi rahvusvaheline keskus  
187

M
Maanteeamet  101, 130, 263, 264

Maardu Gümnaasium  220

Magaziin  231

Maiasmokk  176

Maitsevõlu OÜ  197

Makro Ehitus  203

Mattiase Põhikool  33

Maxima Eesti  130

Mektory  182

Meriton Grand Hotell Tallinn  154
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Merivälja Kool  8, 55, 68, 70, 185, 217, 
242, 253, 262

Merivälja Lasteaed  140

Merlecons ja Ko OÜ  164

Mervir OÜ  140, 142

Mesipuu Lasteaed  130

Messe Berlin  218

Messe Düsseldorf  218

Metsakitse talu  143, 289

Mikkeli muuseum  33

MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus 
Hared  155

MTÜ Lapsepõlve Akadeemia  180

MTÜ Mänguveski  214

MTÜ Mondo  159, 202

MTÜ Rahuka huvikooli kuuendikud  220

MTÜ Robootika  64, 242

Müncheni Goethe-Instituut  182

Mustamäe Laste Loomingu Maja  6, 20, 
129, 130, 132, 133, 135, 221, 231, 232

Mustamäe Linnaosa Valitsus  101, 111, 
141, 221

Mustamäe Tervisemaja  71

MyFitness  227

N
Naiskodukaitse Tallinna Ringkond  134, 
140

Narva 6. Kool  112

Narva Kesklinna Gümnaasium  185

NATO  106, 200, 261

NATO Küberkaitsekoostöö Keskus  261

NO99  149

Nõmme Gümnaasium  48, 62, 214, 215, 
224, 227, 304

Nõmme Muusikakool  20

Noordwijki Space Expo kosmosekeskus  
185

Nordea kontserdimaja  145

Nordrhein-Westfahleni liidumaa hari-
dusministeerium  174

Nukufilmi Lastestuudio  110

NUKU muuseum  176

NUKU teater  28, 122

Nurme Kool  110

O
OECD  172

Oomipood  66

Õpetajate Maja  16, 22, 27, 28, 138, 213, 
214

Oriflame  227

Orthodox Singers  168

OÜ Dermoshop  111

OÜ Eesti Uuringukeskus  51

OÜ Koopia Niini & Rauam  111

OÜ Lahe Roos  231

OÜ Nordlin Ehitus  40

P
Pääsküla Noortekeskus  150

Pakri tuletorn  100

Parksepa keskkool  242

Pärnu Kontserdimaja  127

Pärnu Lasteaed Kelluke  67, 68

Pärnu Raeküla Kool  157

Pelgulinna Gümnaasium  48, 55, 56, 57, 
66, 69, 72, 74, 75, 117, 145, 146, 147, 159, 
218, 223, 250, 261, 262, 265, 278

Pelguranna Lasteaed  84, 254, 255, 
268

Peppy Dance  132

Peterburi 2. Gümnaasium  168

Peterburi 410. Lütseum  168

Peterburi hariduskomitee  168

Pink OÜ  40

Pirita Kose Lasteaed  37

Pirita Lasteaed  7, 176, 258

Pirita Linnaosa Valitsus  157

Pirita Majandusgümnaasium  5, 6, 9, 
10, 11, 48, 86, 87, 156, 157, 158, 211, 224, 
225, 251, 254, 255, 258, 270, 279, 281

Pirita Spordikeskus  131

Põhja-Eesti Rajaleidja keskus  109, 163

Põhja-Tallinna Valitsus  130

Põlva Gümnaasium  223

POLYGONI Teatrikool  220

Porkuni Kool  110

Premia Külmhoone AS  127

Puhta Vee Teemapark  30

R
Radiant OÜ  218

Raeapteek  176

Rahva Raamat  101

Rahvuskultuuride Ühenduste Liit „Lüü-
ra“  185

Rahvusooper Estonia  145, 197, 198

Rahvusvaheline Humaanse Pedagoogi-
ka Keskus  260, 270

Raisio Eesti AS  197

Randvere Kool  110

Rännaku lasteaed  176

Räpina Aianduskool  80

Rekato  66

Riia Purvciemsi keskkool  179

Riigikogu  133, 160, 171, 189

Riito Ehituse AS  38

Ristiku Põhikool  8, 9, 45, 48, 62, 70, 
110, 157, 158, 217, 219, 223, 224, 243, 
244, 252, 253, 262

Robomiku  9, 66, 242

Roheline Laine OÜ  197

S
SA Domus Dorpatensis  151

SA Innove  17, 83, 84, 109, 158, 180, 265

Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond  
218

Saksamaa Välisministeerium  264

Salme Kultuurikeskus  147, 227, 262

Salto Arhitektuuribüroo OÜ  40

Scoutspataljon  293

SEB Elu- ja Pensionikindlustus  156

Selver  140

Sf. Cuvioasa Parascheva vanadekodu  
176

Sidepataljon  143

Sitsi Lasteaed  84, 107, 140, 233

Skypark  101

Skype Eesti  260

Sokos Hotell Viru  152

Sorainen  152

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  172

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik  156

Südalinna kool  59, 64, 199

Suur-Pae Lasteaed  67, 68, 76, 81, 127, 
134, 135, 140

T
Taime Lasteaed  139, 140

Tallink City Hotell  154

Tallinna 21. Kool  5, 7, 8, 10, 11, 31, 48, 60, 
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70, 74, 75, 77, 78, 79, 87, 88, 93, 94, 96, 
103, 122, 133, 149, 150, 157, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 182, 183, 192, 193, 200, 201, 
208, 210, 211, 213, 214, 216, 217, 227, 
239, 242, 245, 246, 247, 249, 250, 
254, 255, 256, 262, 263, 271, 274, 275, 
290, 291, 293, 297

Tallinna 32. Keskkool  5, 7, 9, 60, 102, 
145, 147, 148, 150, 158, 159, 181, 182, 213, 
215, 217, 218, 220, 222, 224, 228, 239, 
240, 253, 256

Tallinna 32. Keskkoolist  158, 228

Tallinna 53. Keskkool  216, 217, 221, 225, 
227, 257

Tallinna Allika Lasteaed  232, 268

Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus  
4, 25, 196

Tallinna Arbu Lasteaed  25, 81, 140, 178, 
179, 187, 230, 303

Tallinna Arte Gümnaasium  72, 127, 129, 
145, 202, 203, 215, 218, 221, 258, 275, 
281

Tallinna Asunduse Lasteaed  70, 139, 
215, 258

Tallinna Botaanikaaed  63

Tallinna Ehituskool  251

Tallinna Endla Lasteaed  268

Tallinna Haraka Lasteaed  140, 175, 176, 
253

Tallinna Haridusamet  2, 3, 4, 7, 12, 16, 
17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 
39, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 58, 
59, 60, 62, 63, 64, 66, 70, 74, 84, 86, 
105, 109, 111, 112, 119, 122, 125, 127, 129, 
130, 137, 141, 144, 151, 152, 153, 154, 155, 
157, 159, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 
180, 184, 196, 197, 198, 203, 208, 209, 
211, 213, 215, 216, 221, 222, 227, 228, 
229, 230, 232, 252, 256, 257, 260, 
262, 265, 270, 271, 299

Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu-
te Liit  196

Tallinna Heleni Kool  48, 50, 110

Tallinna Hilariuse kool  259

Tallinna Humanitaargümnaasium  75, 
151

Tallinna Huvikeskuse Kullo kooristuudio 
Ellerhein  148, 240

Tallinna Huvikeskus Kullo  20, 59, 148, 
149, 211, 221, 239, 240, 241, 242, 244, 
262, 273, 303

Tallinna Inglise Kolledž  48, 159, 208, 
213, 214, 216, 218, 223, 224, 233, 258

Tallinna Järveotsa Gümnaasium  213, 
217, 256, 257, 258

Tallinna Järveotsa Lasteaed  111, 229, 
303

Tallinna Juudi Kool  81, 106, 107, 162, 179, 
186, 217, 286

Tallinna Kadaka Kool  111

Tallinna Kadaka Lasteaed  81, 82, 83, 
134, 140, 171, 229, 252, 299

Tallinna Kadaka Põhikool  110, 111, 112, 
162, 178, 221, 222, 228, 250, 251, 254, 
258

Tallinna Kajaka Lasteaed  129

Tallinna Kammerorkester  168

Tallinna Kannikese Lasteaed  156, 262, 
263

Tallinna Kanutiaia Huvikool  111, 222, 
227, 230, 269

Tallinna Kanutiaia Noortemaja  20, 130, 
221, 269

Tallinna Keiser Nikolai I Gümnaasium  41

Tallinna Kelmiküla Lasteaed  25, 239

Tallinna Keskkoolide Spordiringide 
Ühing  210

Tallinna Kesklinna Valitsus  122, 263

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium  
81, 106, 107, 162, 217, 225, 227, 256, 
262, 303

Tallinna Keskraamatukogu  213

Tallinna Kihnu Lasteaed  34, 104, 258

Tallinna Kiikhobu Lasteaed  25, 89

Tallinna Kiirabi Koolituskeskus  71

Tallinna Kiisa Lasteaed  34, 90, 292

Tallinna Kiisupere Lasteaed  140, 258, 
268, 303

Tallinna Kirjanduskeskus  215

Tallinna Kivila Lasteaed  125, 139, 230, 
258, 303

Tallinna Kivimäe Põhikool  45, 48, 62, 
217, 220, 257

Tallinna Kivimurru Lasteaed  107, 199, 
290

Tallinna Komeedi Lasteaed  127, 164

Tallinna Koolijuhtide Ühendus  4, 25, 
196

Tallinna Kopli Ametikool  16, 251, 253, 
303

Tallinna Kopli Noortemaja  20, 113, 127, 
130, 221, 229, 237, 238, 241, 252, 273

Tallinna K. Pätsi Vabaõhukool  110

Tallinna Kristiine Gümnaasium  45, 48, 
60, 64, 105, 182, 250

Tallinna Kristiine Lasteaed  258, 268

Tallinna Kullatera Lasteaed  67, 258, 
270

Tallinna Kullerkupu Lasteaed  79, 258, 
303

Tallinna Külmhoone  111

Tallinna Kultuuriamet  126

Tallinna Kunstigümnaasium  5, 55, 57, 
62, 69, 85, 114, 116, 117, 118, 158, 164, 
227, 256, 257, 258

Tallinna Kunstikool  10, 20, 237, 272

Tallinna Kuristiku Gümnaasium  26, 48, 
68, 98, 118, 123, 125, 152, 158, 176, 177, 
216, 227, 239, 243, 256, 258, 274, 277

Tallinna Kuristiku Lasteaed  189

Tallinna Laagna Gümnaasium  90, 125, 
135, 217, 221, 225, 258, 268, 287, 288

Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool  33

Tallinna Laagna Rukkilille Lasteaed  143

Tallinna Läänemere Gümnaasium  6, 48, 
62, 70, 75, 118, 125, 135, 150, 171, 185, 
186, 193, 213, 215, 217, 220, 221, 252, 
258, 287

Tallinna Lasteaed Delfiin  129

Tallinna Lasteaed Kajakas  111

Tallinna Lasteaed Kannike  25

Tallinna Lasteaed Kiikhobu  230, 232

Tallinna Lasteaed Kikas  48, 126, 229

Tallinna Lasteaed Kraavikrõll  37, 153

Tallinna Lasteaed Männimudila  140, 
252

Tallinna Lasteaed Mikumanni  269

Tallinna Lasteaed Mooniõied  140, 141, 
268, 292, 303

Tallinna Lasteaed Mudila  130, 139, 254

Tallinna Lasteaed Nõmmekannike  25, 
129, 248, 269

Tallinna Lasteaed Õunake  139, 144

Tallinna Lasteaed Pääsusilm  25, 233, 
234, 253

Tallinna Lasteaed Pallipõnn  67, 91, 111, 
175, 201, 281

Tallinna Lasteaed Rabarüblik  132, 288, 
289, 298

Tallinna Lasteaed Sinilill  229

Tallinna Lasteaed Südameke  163

Tallinna Lasteaed Vesiroos  129, 139

Tallinna Lasteaed Vikerkaar  34, 234

Tallinna Lastesõim Mõmmik  77, 257
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Tallinna Lauliku Lasteaed  257, 283

Tallinna Lauluväljak  124

Tallinna Lehola Lasteaed  37, 92, 129

Tallinna Lepatriinu Lasteaed  140, 142, 
257, 258, 286

Tallinna Liikuri Lasteaed  67, 81, 96, 97, 
177

Tallinna Liivaku Lasteaed  103, 126, 127, 
257, 304

Tallinna Liivalossi Lasteaed  163, 257, 
304

Tallinna Liivamäe Lasteaed  140, 143, 
257, 289

Tallinna Lilleküla Gümnaasium  45, 48, 
62, 143, 182, 211, 224, 250, 251, 258, 
259, 262

Tallinna Lilleküla Gümnaasium-lasteaed  
143

Tallinna Lille Lasteaed  139

Tallinna Lindakivi Lasteaed  37, 111, 139

Tallinna Linnamäe Lasteaed  104, 111

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum  39, 
42, 43, 74, 81, 115, 179, 180, 181, 216, 
220, 287

Tallinna Linnamuuseum  62, 122, 180

Tallinna Linnaplaneerimise Amet  31, 44

Tallinna Linnateater  168

Tallinna Linnavalitsus  38, 116, 169, 215

Tallinna Linnavolikogu  22, 34, 43, 132, 
219, 269

Tallinna Linnupesa Lasteaed  258, 291

Tallinna Loitsu Lasteaed  104, 105, 140, 
231, 232

Tallinna Looduskaitse Selts  219

Tallinna Loomaaed  63, 122, 200, 286

Tallinna Loomade Varjupaik  71

Tallinna Lotte Lasteaed  34, 35, 268, 
269

Tallinna Luha Lasteaed  8, 70, 188, 233, 
249, 254, 263, 264, 304

Tallinna Magdaleena Lasteaed  232, 
268

Tallinna Mahtra Lasteaed  37, 130

Tallinna Mahtra Põhikool  48, 84, 102, 
118, 130, 157, 158, 219, 220, 225

Tallinna Männikäbi Lasteaed  111, 140, 141

Tallinna Männi Lasteaed  140, 258

Tallinna Meelespea Lasteaed  70, 104, 
140, 188, 216, 234, 252

Tallinna Merekalda Kool  125, 220

Tallinna Mesimummu Lasteaed  35, 108, 
163, 268

Tallinna Muhu Lasteaed  104, 130

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet  71

Tallinna Mürakaru Lasteaed  77, 203

Tallinna Mustakivi Lasteaed  111

Tallinna Mustamäe Gümnaasium  48, 
218, 220, 221, 223, 224, 296

Tallinna Mustamäe Humanitaargüm-
naasium  63, 73, 74, 75, 97, 114, 118, 133, 
135, 162, 170, 202, 225, 227, 228, 254

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium  
30, 74, 112, 118, 145, 165, 180, 209, 217, 
220, 221, 225, 228, 258

Tallinna Mustjõe Gümnaasium  114, 118, 
162, 221, 225, 227

Tallinna Muusikakeskkool  259, 260

Tallinna Muusikakool  20, 221, 247

Tallinna Nõmme Gümnaasium  48, 62, 
214, 215, 227

Tallinna Nõmme Noortemaja  20, 130, 
222, 223, 234, 245, 304

Tallinna Nõmme Põhikool  26, 45, 48, 
118, 168, 210, 221, 227, 240, 253, 258, 
278

Tallinna Noorsoo- ja Spordiamet  180

Tallinna Nurmenuku Lasteaed  229, 234

Tallinna Õismäe Gümnaasium  48, 100, 
104, 115, 126, 161, 162, 163, 164, 184, 190, 
191, 253, 294, 298

Tallinna Õismäe Lütseum  30

Tallinna Õismäe Vene Lütseum  4, 38, 
60, 99, 118, 145, 162, 216

Tallinna Õpetajate Maja  16, 22, 27, 28, 
45, 213, 214

Tallinna Õppenõustamiskeskus  109

Tallinna Õunakese Lasteaed  111

Tallinna Pääsküla Gümnaasium  48, 60, 
71, 157, 170, 171, 172, 192, 221, 226, 227, 
244, 245

Tallinna Padriku Lasteaed  68

Tallinna Pae Gümnaasium  48, 75, 76, 
105, 118, 145, 154, 159, 170, 216, 220, 
253, 258, 260, 270, 287

Tallinna Paekaare Gümnaasium  220

Tallinna Paekaare Lasteaed  230, 231

Tallinna Pae Lasteaed  140

Tallinna Päevalille Lasteaed  229, 248

Tallinna Päikesejänku Lasteaed  163, 

233, 304

Tallinna Pallasti Lasteaed  268

Tallinna Pelgulinna Gümnaasium  48, 
55, 66, 72, 74, 145, 146, 218, 223, 250, 
262, 278

Tallinna Piiri Lasteaed  229

Tallinna Planeedi Mudila  70

Tallinna Poeglaste Humanitaargümnaa-
sium  41

Tallinna Polütehnikum  215

Tallinna Prantsuse Lütseum  58, 139, 
145, 208, 219, 233, 254

Tallinna Priisle Lasteaed  143, 188

Tallinna Raadiku Lasteaed  91, 92, 94, 
95, 130

Tallinna Rahumäe Põhikool  48, 214, 
227

Tallinna Rahvatantsujuhtide Selts  126

Tallinna Reaalkool  8, 12, 29, 41, 44, 45, 
48, 108, 139, 145, 146, 153, 160, 161, 168, 
174, 183, 184, 189, 190, 199, 200, 208, 
209, 210, 211, 213, 224, 233, 234, 235, 
239, 242, 244, 245, 251, 252, 254, 257, 
259, 260, 262, 276

Tallinna Rõõmupesa Lasteaed  111, 131, 
132, 243, 253, 254, 261, 292

Tallinna Rukkilille Lasteaed  113, 119, 
229, 234, 257, 304

Tallinna Saksa Gümnaasium  5, 7, 8, 10, 
48, 71, 75, 76, 101, 102, 103, 104, 126, 174, 
175, 180, 181, 202, 209, 210, 211, 218, 219, 
220, 223, 225, 248, 253, 254, 264, 
265

Tallinna Seli Lasteaed  37, 130, 140, 143, 
144, 230

Tallinna Sikupilli Lasteaed  37, 94, 204, 
205, 258

Tallinna Sipsiku Lasteaed  257

Tallinna Sõbrakese Lasteaed  89, 129, 
292

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet  23

Tallinna Südalinna Kool  13, 48, 51, 58, 
59, 62, 97, 145, 147, 170, 199, 213, 217, 
218, 220, 225, 250, 254, 255, 257

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed  
229

Tallinna Suur-Pae Lasteaed  67, 68, 113, 
127, 134, 135, 140

Tallinna Tähekese Lasteaed  37, 158, 
159, 165

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium  
181, 277
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Tallinna Teeninduskool  205, 251, 305

Tallinna Tehnikagümnaasium  4, 7, 38, 
68, 74, 75, 145, 179, 208, 213, 218, 219, 
239

Tallinna Tehnikakõrgkool  242

Tallinna Tehnikaülikool  42

Tallinna Televisioon  71

Tallinna Tihase Lasteaed  291

Tallinna Tondi Põhikool  33, 109, 110, 111, 
112, 127, 129, 157, 197, 204, 221, 222, 
228

Tallinna Tondi Põhikooli abikool  221, 
222

Tallinna Tondiraba Huvikool  43, 268, 
269, 305

Tallinna Tõnismäe Reaalkool  60, 74, 81, 
162, 179, 208, 216, 227, 248

Tallinna Transpordiamet  71

Tallinna Tuule Lasteaed  37, 79, 80, 
205, 232, 305

Tallinna Ühisgümnaasium  71, 106, 170, 
173, 213, 223, 233, 252, 295

Tallinna Ülemiste Lasteaed  111

Tallinna Ülikool  28, 48, 51, 55, 60, 84, 
86, 150, 157, 159, 170, 172, 173, 181, 197, 
215, 261

Tallinna Ülikooli haridusteaduste insti-
tuut  60

Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Insti-
tuut  51

Tallinna Ülikooli Meeskoor  197

Tallinna Ümera Lasteaed  130

Tallinna Unistuse Lasteaed  134, 140, 
229, 232, 305

Tallinna Vanalinna Lions-klubi  144

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Güm-
naasium  253

Tallinna Veerise Lasteaed  4, 36, 268, 

269

Tallinna Vene muuseum  71

Tallinna Vesiroosi Lasteaed  111

Tallinna Vindi Lasteaed  113, 140, 142, 
155, 158, 193, 291

Tamro Eesti  204

Tantsuklubi Laguun  143, 232

Tartu Jaan Poska Gümnaasium  64

Tartu Kõrgem Kunstikool  164

Tartu Kroonuaia Kool  110

Tartu Ülikool  31, 64, 73, 150, 199, 260, 
261, 262, 305

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond  199

Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut  31

Taxify  156

Telkia Lasteaed  189

TEREM-Kvartett  168

Thermo Fisher Scientific Baltics  73

TLÜ  10, 28, 60, 261

Toidupank  197, 205

Tondiraba jäähall  125

Traffic Lights  122

TTÜ  28, 146, 173, 238, 239

TTÜ puhkpilliorkester  146

Türi Põhikool  118

U 
UNESCO  7, 177, 179, 236, 294, 305

Uniplast OÜ  231

ÜRO  294

V
Vaeküla Kool  110

Vahipataljon  134, 140

Väike-Maarja Gümnaasium  185

Valdeku Põlvkondade Maja  71

Valga Gümnaasium  185

Valgevene Riiklik Pedagoogikaülikool  
170

Valgevene Vabaõhu Rahvusmuuseum 
Dudutk  170

Vanalinna Hariduskolleegium  28, 29, 
48, 208, 211, 214, 215, 252, 259

Vändra Gümnaasium  105

Vanemuise Kontserdimaja  127

Vasalemma Põhikool  242

VAT Teater  181, 182

Vene Kesklinna Gümnaasium  159

VHK Kunstimaja  20

VHK Muusikakool  20

VHK Muusikamaja  20

Viborg Katedralskole  8, 189, 190

Viimsi vabaõhumuuseum  176

Viljandi Grand Hotell  26

Viljandi Gümnaasium  27

Viljandi Lasteaed Krõll  27

Viljandimaa Kutseõppekeskus  27

Vilniaus Šilo erikool  178

Virtsu kool  223

Vivendi Koolituskeskus  28

W
WTC Tallinna robootikalabor  66

Z
Zuideri Gumnaasium  185

Ü
Ülenurme Gümnaasium  242
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INIMESED
A
A. Kovõtska, 34

Aade Veskimägi, 245

Aap Neljas, 154

Aare Ristikivi, 179, 180

Aare Silm, 235

Aarne Lääne, 207

Aaron Thor Härm, 176

Aavi Levin, 325

Abigael Tola Mombo, 195

Ade Soon, 1, 68, 195

Adrian Kirikal, 310

Adrianus de Kock, 54

Adrien Alain Michenet-Delys, 324

Aet Kubits, 239

Aet Piel, 262

Afina Tõruke, 65, 205

Age Tamm, 224

Agnes Kruusmägi, 117

Agnes-Andra Kurviste, 286, 319

Agu Ojasoo, 326

Agu-Martin Tammar, 215

Ahti Pent, 50

Ahto Aruväli, 233

Aile Aatonen, 196

Aile Poll, 325

Aimar Kristerson, 227

Aime Kaarlep, 212

Aina Porman, 93, 186, 280

Aina Roos, 221

Aino Kallavus., 131

Aino Koržets, 131

Airi Kukk, 58

Airon  Johannes Oravas, 311

Aita Ottson, 246, 326

Aivar Metsaveer, 117, 206

Aive Antson, 243, 244

Aive Pevkur, 324

Aivi Tilk, 226, 238

Aivi Tubli, 221

Ako Allik, 297

Aksella Piiliste, 324

Aku Sorainen, 144

Alar Nääme, 114
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Kui inimene on liiga suur, et õppida, 
siis ta enam suuremaks ei kasvagi.
/Herbert Victor Prochnow/


	_GoBack
	EESSÕNA
	VANAD KOOLID MINEKUL, UUED ??? TULEKUL
	1.1
 Tallinna Haridusamet
	1.1.1  Haridusameti töötajad
	1.1.2 2016/17. õa prioriteedid

	1.2	
 2016/17. õppeaasta arvudes
	1.2.1	Alusharidus
	1.2.2	Üldharidus
	1.2.3	Huviharidus

	1.3	Tallinna haridusvaldkonna 
	rahastamine
	1.3.1	Haridusvaldkonna 
eelarve
	1.3.2	Tallinna haridustöötajate palgad
	1.3.3	Soodustused Tallinna lastele ja õpilastele

	1.4	
  Partnerid ja koostöö
	1.4.1	Haridus- ja 
teadusministeerium
	1.4.2	Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus
	1.4.3	Tallinna Koolijuhtide Ühendus
	1.4.4	Õpilasesindused
	1.4.5	Teised Eesti linnad: Tartu, Pärnu, Viljandi
	1.4.6	Ülelinnalised aineühendused Tallinna Õpetajate Majas 


	MUUTUV ÕPIKESKKOND
	2.2.1	Vanasse mõisamajja Kadriorus rajati Lotte lasteaed 
	2.2.2	Asutati Tallinna Veerise Lasteaed
	2.2.3	Korda said üheteistkümne lasteaia 
fassaadid
	2.2.4	Tallinna Lasteaed Kraavikrõll ja Pirita Kose Lasteaed saavad juurdeehituse
	2.3.1	Renoveeriti Tallinna Tehnikagümnaasium ja Tallinna Õismäe Vene Lütseum 
	2.3.2	Tallinna koolivõrgu suurprojekt muutis mitut kooli
	2.3.3	Algas Tallinna Tondiraba Huvikooli ehitus
	2.3.4	Linnal on plaanis laiendada veel kahte kooli

	2.4	
 Uued õppevahendid
	2.4.1	Lasteaiad said 
linnalt kingituseks 
lindude söögimajad
	2.4.2	Linn kinkis lasteaedadele stiliseeritud rahvariided ja kraaplauad
	2.4.3	3D-printerid teevad koolis õppimise huvitavamaks


	Muutunud õpikäsitus. Me õpime 
kõikjal! 
	3.1	
	Mis on muutunud õpikäsitus?
	3.2	Muutunud õpikäsitust tutvus-
	tav katseprojekt viie kooliga
	3.4	Õpilaste uurimistööde kaas-
	juhendamise katseprojekt 
	3.5	Muuseumitundide 
	katseprojekt Tallinna koolidele 
	3.6	Keskkonnahariduslikud õppe-
	programmid Tallinna koolidele
	3.7	
	Aprill oli Tallinnas nutikuu 
	3.8	Nutikuu andis teatepulga
	edasi MÕKi kuule
	3.8.1	MÕKi kuu konkursi „Multikas õppivast koolist“ tulemused
	3.8.2	Tallinna päeval muutus linn laste ja noorte õpikeskkonnaks 
	3.8.3	Näiteid MÕK-kuu tegevuste kohta koolides ja lasteaedades 

	3.9	Me õpime kõigest. Näiteid hu-		vitavalt õppimisest kogu aas-			ta jooksul 

	3.9.1	Tallinna 21. Kooli „kolmandikel“ on oma orkester
	3.9.2	Tallinna Kullerkupu Lasteaia multifilmiprojekt 
	3.9.3	Tallinna Tuule Lasteaed sõbrustab loodusega
	3.9.4	Animatsiooni 
õpituba Tallinna Liikuri Lasteaias 
	3.9.5	Tallinna Kadaka Lasteaias sai MÕKist KÕK – Kadakas Õpib Kõikjal
	3.9.6	Lasteaed Pääsupesa: meie õpime igal pool
	3.9.7	Tallinna Mahtra Põhikool katsetas Meremuuseumi haridusprogramme ja 
reisis Pariisi 
	3.9.8	Kalamaja Põhikool ammutas kunstiharidust kunstimuuseumist 
	3.9.9	Tallinna Kunstigümnaasium: MÕK on osa igapäevasest õppeprotsessist
	3.9.10	MÕK Pirita Majandus-
gümnaasiumis
	3.9.11	Kultuuri- ja kunstinädal Tallinna 21. Koolis
	3.9.12	Tallinna Kiikhobu Lasteaed õpib õhinal õues 
	3.9.13	Õuesõpe Kadrioru Saksa Gümnaasiumis
	3.9.14	Tallinna Laagna Gümnaasiumi õppereis „Eestimaa huvitavad paigad“
	3.9.15	Tallinna Kiisa Lasteaia lapsed 
kogusid 
metsatarkusi 
	3.9.16	Tallinna Pallipõnni Lasteaia lapsed osalesid KIKi projektis
	3.9.17	Tallinna Raadiku Lasteaias aitavad õppida orienteerumismängud 
	3.9.18	Tallinna Lehola Lasteaia kartulikasvatajad said hea 
saagi
	3.9.19	Avastusõppe päev Lastesõimes Päkapikk
	3.9.20	Tallinna 21. Kool 
rajas rahvusvaheli-
sel lillefestivalil
oma aia 
	3.9.21	Mudilaste Mõttemeeskond Tallinna Sikupilli Lasteaias
	3.9.22	Tallinna Raadiku Lasteaias mängisid sõimelapsed 
muinasjutte
	3.9.23 Kadrioru Saksa Gümnaasiumi 
„teatraalsed“ 
kirjandustunnid
	3.9.24	Tallinna 21. Kooli õpi-
projekt „Raha rändab“
	3.9.25	Ettevõtlusprojekt Kalamaja Põhikoolis
	3.9.26	Tallinna Liikuri Lasteaia projekt „Minu emal on kuldsed käed“
	3.9.27	Tallinna Mustamäe 
Humanitaargümnaa-
siumis kooti 
vahetunnil vaipu
	3.9.28	Digiõppepäev ja projektipäev Tallinna Südalinna Koolis
	3.9.29	Projektipäev Kadrioru Saksa Gümnaasiumis
	3.9.30	Aktiivõppepäevad Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis
	3.9.31	Ehte Humanitaar-
gümnaasiumi 
teistmoodi 
õppepäevad
	3.9.32	Haabersti Vene Gümnaasiumi õpilase töövarjupäev peaministriga
	3.9.33	Õismäe gümnasistid praktiseerivad võõrkeelt giididena 
	3.9.34	Tallinna Saksa Gümnaasiumis teevad õpilased nalja

	3.10	Me õpime koos. Haridus-
	asutuste koostööprojektid
	3.10.1	Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna 32. Keskkooli koostööprojekt 
	3.10.2	Tallinna Mahtra Põhikooli ja Kallavere Keskkooli ühisprojekt 
	3.10.3	Tallinna 21. Kooli ja Tallinna Jaan Poska Lasteaia muusika-
projekt
	3.10.4	Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Tallinna Liivaku Lasteaia ühisüritused
	3.10.5	Tallinna Õismäe Gümnaasiumi ja Tallinna Meelespea Lasteaia spordipäev 
	3.10.6	Koostööprojekt „Eesti – tuhandete saarte maa“ 
	3.10.7	Koostööprojektid Lahemaa Looduskooliga 
	3.10.8	Kolme kooli ühised virtuaaltunnid
	3.10.9	Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi ja Tallinna Juudi Kooli ühine õppeprojekt 
	3.10.10	Tallinna Kivimurru Lasteaias 
harjutavad kätt 
gümnasistid
	3.10.11	Sitsi Lasteaia ja Lasteaia Kajakas lapsed võistlesid viktoriinil „Mereseiklus“
	3.10.12	GAG ja TRK tähistavad oma sünnipäevi korvpallimatšiga 
	3.10.10	Tallinna Mesimummi Lasteaia ja KSG ühine sõbrapäev
	3.11.1	Õppenõustamisteenus Tallinnas
	3.11.2	Tallinna Tondi Põhikooli põnevad projektid
	3.11.3	Piparkookide päev Mustamäe erilistele lastele 
	3.11.4	Muusikafestival Vikerkaar” – võimalus laval rõõmu tunda
	3.11.5	Erivajadustega laste muusikafestival „Pillimehed oleme“
	3.11.6 Loominguline konkurss „Igaüks võib olla meister!“
	3.11.7 Lasteaed Ojake korraldas interaktiivse 
mängu „Tareke“

	3.12	Me õpime kõigilt. Lõimumist 
	toetavad projektid ja üritused
	3.12.1 Eesti emakeelepäevast said osa ka teisi keeli kõnelevad 
lapsed
	3.12.2 Tallinna Mustamäe Humanitaar-gümnaasiumi ja Tallinna Kunstigümnaasiumi lõimumisprojekt
	3.12.3	Tallinna Kunstigümnaasiumi ja Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi 
kunstiprojekt
	3.12.4	Integratsiooniprojekt „Tallinn – meie 
pealinn“
	3.12.5	Lasteaed Kelluke 
kutsus lapsi keelekümblusrühma 
	3.12.6	Eesti- ja venekeelsete koolide 
gümnasistid õppisid üheskoos tangot 
	3.12.7	Tallinna Kunstigümnaasiumi ja Põhja-Tallinna 
lasteaedade koostöö jätkus
	3.12.8	Projekt „Säde Põhja-Tallinnas“ tõi lapsed laagrisse
	3.12.9	Vene laulude 
konkurss Kalamaja Põhikoolis
	3.12.10	LAK-õppe päev Tallinna Läänemere Gümnaasiumis
	3.12.11	Ehte Humanitaar-
gümnaasiumi 
õpilased lõimumisprojektides
	3.12.12	Karjamaa Põhikool hoiab 
emakeelepäeva 
traditsioone
	3.12.13	Tallinna Rukkilille Lasteaed võõrustas Ida-Virumaa lasteaedade direktoreid ja eesti keele 
õpetajaid 


	Olulisemad sündmused
	4.1	Laiapõhjalised 
	haridusüritused 
	4.1.1	Ülelinnaline aabitsapidu Vabaduse 
väljakul „Piip ja Tuut lähevad kooli“
	4.1.2	Tallinna laste ja 
noorte lillepidu 2017
	4.1.3	Koolinoorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään“
	4.1.4	Esimene Tallinna 
tantsupidu
	4.1.5	Mustamäe laste-
aedade VI laulupeoke 
„Siin on hea…“
	4.1.6	Gustav Adolfi Gümnaasiumi „Entel-Tenteli“ kontsert suurtel lavadel
	4.1.7	Näitused haridus-
ameti ruumides
	4.1.8	Mustamäe lasteaedade teatrifestival tõi lavale üle 600 lapse
	4.1.9	Lasteaiad osalesid projektis „Kiri jõuluvanale“
	4.1.10	Lasteloomingu festival „Muinasjuttude võlujõud“
	4.1.11	Teabe- ja tegudepäev „Turvaline kooliaasta“ Stroomi rannas
	4.1.12	Põhja-Tallinna laste-
aedade esimesed murumängud 
	4.1.13	Lasteaialapsed osalesid Tallinna XVIII võimlemispeol 
	4.1.14	Nõmme lasteaedade XIII metsapäev
	4.1.15	Mustamäe Laste Loomingu Maja perepäev Männipargis
	4.1.16	Eesti vabariigi 
sajandijuubeli eel

	4.2	
	Tähtpäevad ja vastuvõtud
	4.2.1	Aasta õpetaja gala Lennusadamas
	4.2.2	Õppeaasta pidulik lõpetamine Lillepaviljonis
	4.2.3	Tänuvastuvõtt ülelinnalistel ja -riigilistel olümpiaadidel osalejatele
	4.2.4	Tallinna koolinoorte XXXV spordi-
mängude pidulik 
lõpetamine 
	4.2.5	Tallinn tunnustas parimaid gümnaasiumilõpetajaid
	4.2.6	Lasteaedade 
juubelid 
	4.2.7	Koolide ja huvikoolide juubelid
	4.2.8	Teised ümmargused tähtpäevad

	4.3	
	Konverentsid ja seminarid 
	4.3.1	Tallinna haridusasutuste juhtide 2016/17. õppeaasta 
avakonverents
	4.3.2	Tallinna haridusasutuste juhtide konverents „Jutud juhile“
	4.3.3	Üleriigiline õpetajate IKT-konverents „Digitaalselt aktiivne kool“
	4.3.4	Nõmme lasteaedade õpetajad jagasid kogemusi muutuva õpikäsituse rakendamisest
	4.3.5	„Sild lasteaiast kooli“ – konverents eesti keele õpetamise parimast kogemusest
	4.3.6	Gustav Adolfi Gümnaasium korraldas üle-eestilise digipädevuste seminari
	4.3.7	Koolijuhtidele tutvustati loodushariduse parimaid praktikaid 
	4.3.8	Tallinna Vindi Lasteaias õpiti Moskva professori käe all
	4.3.9	Tallinna Kannikese Lasteaed tähistas rahvusvahelist logopeediapäeva häälekoolitusega
	4.3.10	Pirita Majandus-
gümnaasiumi majanduskonverents 2017
	4.3.11	PMG kui programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ 
metoodikakeskus
	4.3.12	PMG korraldas õpiürituste sarja „Kaasaegne õpikäsitus kui kogukonna ja kooli koostöövahend“
	4.3.13	Tallinna Mahtra Põhikooli õpetajad õppisid koolivaheajal „mõkkimist“
	4.3.14	Minikonverents „Kas haridusliku erivajadusega õpilasele on ka emakeel võõrkeel?“
	4.3.15	Tallinna Tähekese Lasteaia konverents „Lastekirjanik Markus Saksatamme looming“ 
	4.3.16	Konverents õpetajatele „Õpilaste digipädevuste arendamine praktikute silmade läbi“
	4.3.17	Tallinna 32. Keskkooli oma arvamusfestival
	4.3.18	Loengud lastevanematele „Koostöös tekib usaldus“
	4.3.19	Kodanikupäeva seminar gümnaasiumi-
õpilastele
	4.3.20	Rahvusvaheline õpilaskonverents „Loudoun International Youth Leadership Summit 2017“
	4.3.21	Tallinna Õismäe Gümnaasiumi Ökuliakadeemia IV konverents
	4.3.22	Rahvusvaheline kaugkonverents „Haridustehnoloogia programmid algõpetuses“
	4.3.23	Jaapani kultuuri festival Tallinna Õismäe Gümnaasiumis
	4.3.24	Konverents „Märkamise kunst“ lasteaiaõpetajate abidele
	4.3.25	Harjumaa alusharidusjuhtide teabepäev Kopli Lasteaias
	4.3.26	Tallinna Komeedi Lasteaed korraldas pärimuskonverentsi
	4.3.27	Koolitus „Ajajuhtimine ja disainmõtlemine kui kaasaegsete õpioskuste nurgakivid“
	4.3.28	Tallinna Õismäe Gümnaasiumi sisekoolitused MÕKi teemadel
	4.3.29	Tallinna Tähekese Lasteaia konverents „Raamat lapse elus“


	Rahvus-
vaheline koostöö 
	5.1	Tallinna Haridusameti 
	välisprojektid ja -partnerid 
	5.1.1	Tallinna Haridusameti esindus kohtus Peterburi hariduskomiteega
	5.1.2	Tallinna õpilased külastasid linnadevahelise koostöö raames Peterburi
	5.1.3	Lõuna-Korea esindajad tutvusid hariduse prioriteetidega Tallinnas
	5.1.4	Läbi sai koolist väljalangemise ennetuse välisprojekti esimene etapp
	5.1.5	Tallinna lasteaiajuhid tutvusid Valgevenes HEV-hariduse 
süsteemiga
	5.1.6	Kirgiisia haridusdelegatsioon tutvus Tallinna 
haridusasutustega 
	5.1.7	Lõpule jõudis Erasmus+ projekt „Kaasavate õppemeetodite rakendamine klassis/rühmas“ 
	5.1.1	Tallinna Haridusametit külastas OECD esindus
	5.2.1	Tallinna 21. Kooli Erasmus+ noorteprojekt spordivabatahtlikkuse arendamiseks 
	5.2.2	Erasmus + MME 
projekt Kadrioru Saksa Gümnaasiumis

	5.2	Haridusasutuste 
	rahvusvahelised projektid 
	5.2.3	Tallinna Reaalkool osaleb Erasmus+ 
projektis 
„Accompany me!“
	5.2.4	Tallinna Saksa Gümnaasium Erasmus+ projektis „ImTeam4EU“ 
	5.2.5	Tallinna Lasteaia Pallipõnn Erasmus+ koostööseminar Islandil
	5.2.6	Tallinna Haraka Lasteaia Erasmus+ projekt „Väiksed legendiuurijad“
	5.2.7	Pirita Lasteaia õpetajad külastasid Erasmus+  projekti raames Rumeeniat
	5.2.8	Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpetajad Erasmus+ 
õpirändel
	5.2.9	Erasmus+ noortevahetus Haabersti Vene Gümnaasiumis
	5.2.10	eTwinningu projekt „Tule, tule, sõbrake, anna mulle käeke!“
	5.2.11	Lasnamäe Põhikooli aktiivõpe eTwinningu kaudu
	5.2.12	Tallinna Kadaka Põhikooli Nordplus Junior’i projekt „Learning Outside the Classroom“
	5.2.13	Tallinna Arbu Lasteaed alustas NordPlus Junior’i projekti laste tervise parandamiseks
	5.2.14	Tallinna Tehnikagümnaasiumi konverents UNESCO ühendkoolidele Eestis
	5.2.15	Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi rahvusvaheline juhtimismaraton 
	5.2.16	Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi rahvusvaheline õpilastööde konverents 
	5.2.17	Rahvusvaheline ajakirjandusmäng Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis
	5.2.18	Rahvusvaheline kunstiprojekt Tallinna Saksa Gümnaasiumis
	5.2.19	Täiskasvanute gümnaasiumid kohtusid Riias rahvusvahelisel seminaril
	5.2.20	Rahvusvaheline projekt „A Bit of Me – My Digital Identity“
	5.2.21	Tallinna Kristiine Gümnaasiumi projekt „Active, Attractive And Interactive EU Mathematics“
	5.2.22	Tallinna 21. Kool rahvusvahelises projektis „Koolid – tuleviku partnerid“
	5.2.23	Lasnamäe Põhikool osales mitmes 
rahvusvahelises 
projektis
	5.2.24	Tallinna Reaalkool: „We sail tonight for Singapore“ ehk ISYF  
	5.2.25	Tallinna Õismäe Gümnaasiumi ja Dušanbe andekate laste gümnaasiumi ühisprojekt  
	5.2.26	Merivälja Kooli õpilased said osa rahvusvahelisest kosmosesimulatsioonist
	5.2.27	Lasnamäe Vene Gümnaasium sai külastada Euroopa Parlamenti
	5.2.28	Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 
õpilased tutvusid Korea kultuuriga
	5.2.29	Tallinna Juudi Kooli õpilased õpivad 
veebis koos piiritaguste partneritega
	5.2.30	Kadrioru Saksa Gümnaasium 
katsetab uut 
õpikeskkonda

	5.3	Koostöö sõpruskoolide ja 
	-lasteaedadega välismaal
	5.3.1	Lasteaiajuhid tutvusid Itaalias Reggio Emilia lapsest lähtuva pedagoogikaga 
	5.3.2	Tallinna Meelespea Lasteaeda külastasid Pekingi eralasteaedade juhid
	5.3.3	Tallinna Luha Lasteaed võõrustas muusikaõpetajaid Lätist
	5.3.4	Lasteaeda Ojake külastas Komi Kultuuriselts 
	5.3.5	Tallinna Kuristiku Lasteaia ja Telkia Lasteaia ühisprojekt „Üle mere sõprus“ 
	5.3.6	Kultuuri- ja koostöösild Tallinna Reaalkooli ning Viborg Katedralskole vahel
	5.3.7	Tallinna Õismäe Gümnaasiumi sõprussidemed Berliini Humboldti Gümnaasiumiga
	5.3.8	Tallinna Õismäe Gümnaasiumi ja Lohja Mäntynumme kooli ühised keeletunnid
	5.3.9	Tallinna Õismäe Gümnaasiumi ja Helsingi 
keeltegümnaasiumi 
projektipäev
	5.3.10	Tallinna Pääsküla Gümnaasium korraldas maailmanädala 
	5.3.11	Tallinna 21. Kool võõrustas enam kui 20 välisdelegatsiooni
	5.3.12	Tallinna Läänemere Gümnaasiumi projekt „Up with People“
	5.3.13	Kõrgõzstani 
delegatsioon Tallinna Vindi Lasteaias


	HEATEGEVUS JA 
HEAD
TEOD 
	6.1	Heategevusprogramm 
	„Märka ja aita!“
	6.2	„Märka ja aita!“ aasta heatgu 		ja aasta heategija 2016
	6.3.1.	Tallinna Kivimurru Lasteaia panus „Märka ja aita!“ fondi
	6.3.2	Tallinna Südalinna Kooli südamega tehtud heateod
	6.3.3	Tallinna Reaalkool: üheskoos tugevama kogukonna poole

	6.3	Haridusasutuste    						head teod
	6.3.4	Tallinna 21. Kool: üksteist peab hoidma!
	6.3.5	Tallinna Pallipõnni Lasteaia taaskasutusprojekt „Rõõmustame koduta jäänud kasse ja 	koeri“
	6.3.6	Tallinna 21. Kooli 4.a klass osales talgupäeval lauluväljakul
	6.3.7	Heategevus Ehte Humanitaar				gümnaasiumis õpilase taastusravi toetuseks
	6.3.8	Tallinna Mustamäe Humanitaar-                 gümnaasium hea-   tegevusüritusel „Meie panus“
	6.3.9	Tallinna Saksa Gümnaasium: ka väike tegu teeb maailma paremaks
	6.3.10	Kuidas Arte õpilased oma parimate tunnustamist toetasid
	6.3.11	Mürakaru lasteaed sai kingituseks kolm renoveeritud rühmaruumi
	6.3.12	Tallinna Tondi Põhikool sai ratastoolikiige
	6.3.13	Tallinna Sikupilli Lasteaias leidis kodu Kiisukloun 
	6.3.14	Tubli esinemine heategevuslikul piparkoogivõistlusel
	6.3.15	Tallinna Tuule Lasteaia lapsed abistasid sõbrapäeval Toidupanka 


	KONKURSID, VÕISTLUSED, SAAVUTUSED 
	7.1	Konkursid ja võistlused 
	õpilastele Tallinnas
	7.1.1	Olümpiaadid
	7.1.2	Koolisport
	7.1.3	Konkursid Tallinna tegusatele õpilastele
	7.1.4	Ülelinnalised ainevõistlused 2016/2017. õppeaastal
	7.1.5	Ülelinnaline Tallinna-teemaline etteütlus
	7.1.6	MÕK-kuu konkurss „Multikas õppivast koolist“ 
	7.1.7	„Tallinna Nobe-näpp 2017“ Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis
	7.1.8	Teadmistemäng „Erudiit 2017“ Ehte Humanitaar-
gümnaasiumis
	7.1.9	Rahvusvaheline mälumäng „Mesimumm 2017“ 
	7.1.10	Koolinoorte meistrivõistlused matemaatilistes mängudes
	7.1.11	Saksakeelne Scrabble Tallinna Südalinna Koolis
	7.1.12	Mustamäe koolide kaasaegne viievõistlus 
	7.1.13	Ülelinnaline looduskaitseviktoriin Ristiku Põhikoolis
	7.1.14	Kirjanduslik viktoriin Lasnamäe koolide õpilastele
	7.1.15	Konkurss „Ladus lugeja 2017“ Tallinna Südalinna Koolis
	7.1.16	Tallinna koolide algklasside teatrifestival „Mängime teatrit“  
	7.1.17	Üleriigilise kooliteatrite festivali Tallinna eelvoor
	7.1.18	Lemmiklaulude konkurss-festival „Laula mu laulu“
	7.1.19	Ülelinnaline pillimängufestival „Igal ühel oma pill“
	7.1.20	Erivajadustega laste ja noorte XIV lauluvõistlus „Laulurõõm“
	7.1.21	Mittemuusikakoolide õpilaste solfedžokonkurss „Lustakas solf 2017“
	7.1.22	Fotokonkurss-näitus „Minu kodukoha QR-kood“ ja EENeti arvutijoonistuse võistlus
	7.1.23	Piirkondlik ja üleriigiline vendade Liivide luulekonkurss 
	7.1.24	Ülelinnaline konkurss „Kokapoisid 2017“ Pirita Majandus-gümnaasiumis
	7.1.25	Tantsumaraton Pirita Dance Show Pirita Majandus-gümnaasiumis
	7.1.26	Artistide jäljendusvõistlus Rising Star 2016 Pirita Majandus-gümnaasiumis
	7.1.27	Ülelinnaline talendikonkurss „Kuulsuse hetk 2017“
	7.1.28	XVIII Tallinna koolide õpilaste moekonkurss „Sedamoodi 2017“
	7.1.29	Ülelinnaline kunstivõistlus „Kunstiline keel“ kunstigümnaasiumis
	7.1.30	XV amatöörfilmifestival KSG NUI 
	7.1.31	Käsitöökonkurss kolme kooli tütarlastele
	7.2.1	Koolieelikute etlemiskonkurss „Eesti keele kaunis kõla“ 
	7.2.2	Vene kodukeelega lasteaialapsed võistlesid etluskonkursil „Eesti keelel kaunis kõla“

	7.2	Konkursid ja võistlused 
	mudilastele Tallinnas
	7.2.3	XVI teatrifestival „Kanutiaia kann“ mudilastele 
	7.2.4	Lasnamäe lasteaedade teatevõistlused
	7.2.5	Mudilaste jõulupoks Mustamäe Laste Loomingu Majas
	7.2.6	VI peaotantsutuur lasteaialastele ja algklassiõpilastele
	7.2.7	Sitsi Lasteaias 
võistlesid taas 
lauluperekonnad
	7.2.8	Viktoriin „Matemaatika on huvitav“ Tallinna Rukkilille Lasteaias
	7.3.1	Tallinna Nõmme Noortemaja poiste edu Euroopa juunioride vabalennu meistrivõistlustel 

	7.3	Mudilaste ja õpilaste 
	rahvusvahelised saavutused
	7.3.2	Lasnamäe Muusikakooli ansambli Tuuleviiul edu Moskvas
	7.3.3	Reaalkooli noormehed tulid koolide korvpalli MMil viieteistkümnendaks
	7.3.4	Lasnamäe Muusikakooli akordionistid tulid teiseks konkursil „Naujene 2017“
	7.3.5	Rahvusvahelise väitluskonkursi „Jugend Debattiert International“ võit 
	7.3.6	Kopli noortemaja tantsustuudio EXTEMP sai Jurmalas esikoha
	7.3.7	Tallinna Kunstikooli õpilaste edu UNESCO konkursil 
	7.3.8	Eesti õpilasleiutajate konkurss „Eesti otsib leiutajat!“
	7.3.9	Kullo õpilane tuli rahvusvahelisel kunstikonkursil teiseks
	7.3.10	Tallinna 32. Keskkoolis on Eesti edukamad teatri- ja filmiõpilased
	7.3.11	Tallinna Nõmme Põhikooli õpilased on tugevad loovtöödes
	7.3.12	Gustav Adolfi Gümnaasiumist on tulnud mitu teadussaate „Rakett 69“ võitjat 
	7.3.13	Kullo kooristuudio Ellerhein osales edukalt koorifestivalil Tallinn 2017
	7.3.14	Kullo KT stuudio oli edukas tantsuvõistlusel Kuldne Karikas 
	7.3.15	Tallinna õpilased esinesid hästi disainikonkursil „NODI – noored disainivad“
	7.3.16	Üleriigiline robotivõistlus „Võru Roboti Tsõõr“ ja „Robomiku lahing“ 
	7.3.17	Noored ehitasid võistlusel Goldbergi masinaid
	7.3.18	Tunnustused 3D-jõuluehete disainikonkursil
	7.3.19	Tallinna Rõõmupesa Lasteaia poisid said „Meeste turnipeol“ hõbemedali
	7.3.20	Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi edukas iluuisutaja pürib olümpiale
	7.3.21	Kullo kalameeste võidud talipüügivõistlustel
	7.3.22	Ristiku Põhikool saavutas võidu programmis „Suitsuprii klass 2016/17“
	7.3.23	Reaalkool osales koolinoorte orienteerumise maailmameistrivõistlustel
	7.3.24	Eesti koolide karikavõistlused kabes
	7.3.25	Noppeid õpilaste ja laste saavutustest
	7.4.1	„Eestimaa õpib ja 	tänab“, Tallinna 	aasta õpetaja ja noor õpetaja

	7.4	Konkursid ja võistlused         			haridustöötajatele ja 					asutustele Tallinnas
	7.4.2	Konkursid „Noor õpetaja“ ja „Tallinna aasta õpetaja“
	7.4.3	Tallinna ja Harjumaa aasta õppijad 
	7.4.4	Parimad juhendajad ja koolid olümpiaadidel 
	7.4.5	Konkurss „Nutitegevus 2017“
	7.4.6	Konkurss „Digimõte 2016“ 
	7.4.7	„Turvaline kool/lasteaed“ ja „Parim tervisemeeskond“
	7.4.8	Konkurss „Parim koostööprojekt 2017“
	7.4.9	Parim personaliprojekt 2016
	7.4.10	Tallinna haridustöötajate võrkpalliturniir koolijuhtide ühenduse karikale
	7.5.1	„Eestimaa õpib ja tänab“ laureaadid Tallinnast
	7.5.2	Tallinna õpetajad said presidendi kultuurirahastu hariduspreemia

	7.5	Haridustöötajate ja -asutuste 		üleriigilised ja rahvusvahelised 		saavutused
	7.5.3	Izabella Riitsaar sai aunimetuse „Humaanse peda- googika rüütel“
	7.5.4	TLÜ doktorant Birgy Lorenz kaitses doktoritööd
	7.5.5	Tallinna Rõõmupesa Lasteaia projekt pärjati Euroopa kvaliteedimärgiga
	7.5.6	Kullo õpetajate tantsud pälvisid uute tantsude konkursil tunnustuse 
	7.5.7	Kuld- ja hõbetahvlid HITSA konkursil „Digitaalselt aktiivne kool“
	7.5.8	Tunnustus Tallinna Kannikese Lasteaia väärtuskasvatusele
	7.5.9	Aasta võõrkeele-   alane tegu 2016
	7.5.10	Tallinna 21. Kooli tunnustati ettevõtlusõppe eest haridusauhinnaga
	7.5.11	Tallinna Luha Lasteaed sai liiklusohutuse sündmuse auhinna 2016 
	7.5.12	Tallinna Saksa Gümnaasium – üks maailma 27 erilise kooli hulgast
	7.5.13	Eesti haridus rokib „sajaga“


	uus ja 
uutmoodi 
	8.1	Uued direktorid Tallinna 
	haridusasutustes
	8.2	Muudatused kooli- ja 
	lasteaiavõrgus
	8.2.1	Tallinna Kanutiaia Noortemaja hakkas kandma huvikooli nime
	8.2.2	Asutati kolm uut 
haridusasutust
	8.2.3	Tallinn liitis Nõmmel Mikumanni ja Nõmmekannikese lasteaiad 

	8.3	Haridusamet alustas kuu 
	haridusasutuse juhi ja 
	haridusteo valimisega
	8.4	Õed-vennad saavad käia 
	samas lasteaias 
	8.5	Valmis raamat „Tallinna 
	Kunstikool 40“
	8.6	Huvikeskus Kullo asutas neli 
	uut huviringi 
	8.7	Tallinna Kopli Noortemaja
	avas neli uut huviringi
	8.8	Tallinna Kuristiku Gümnaasiu-
	mis avati liikumisklass
	8.9	Tallinna 21. Kooli uued 
	suunad õppetöös 
	8.10	Õendusõpe Tallinna Arte
	Gümnaasiumis 
	8.11	Vaba loomingu kursus 
	Reaalkooli õppekavas
	8.12	Tallinna Täiskasvanute 
	Gümnaasium pakub 
	nüüd vabalt e-kursusi
	8.13	Tallinna Kuristiku 
	Gümnaasium liitus 
	Liikuma Kutsuva Kooliga
	8.14	Pelgulinna Gümnaasium
	sai oma õuele jõulinnaku
	8.15	Tallinna Nõmme Põhikooli 
	õppeköök sai uue näo
	8.16	Pirita Majandusgümnaasium
 	uuendas oma kuvandit
	8.17	Pirita Majandusgümnaasium
 	algatas saatkondade kuu
	8.18	Kadrioru Saksa Gümnaasium
	alustas õppetööd kahes hoones
	8.20	Tõrvikurongkäik Pirita 
	Majandusgümnaasiumi 
		sünnipäval
	8.21	Haabersti Vene Gümnaasiu-
	mis algas lugemiskoera 
	programm 
	8.22	Tallinna Lauliku Lasteaed 
	võttis kasutusele 
	Bee-Bot’i robotid

	Huvitavat 
siit ja 
sealt 
	9.1	Tallinna Juudi Koolis 
	andsid tunni president ja 
	rahandusminister
	9.2	Tallinna Lepatriinu Lasteaia
	paberipäevad aitavad säästa 
	keskkonda 
	9.3	Tallinna Läänemere Gümnaa-
	siumis süveneti prügiprobleemi 
	9.4	Tallinna Laagna Gümnaasiumis 
	õpiti märkama ja muutma
	9.5	Vanavanemate päev 
	lasteaias Rabarüblik
	9.6	Tallinna Liivamäe Lasteaeda 
	külastavad loomad 
	Metsakitse talust
	9.7	Tallinna Kivimurru Lasteaed
	õpib looduses ja looduselt
	9.8	Tantsu- ja võimlemisvõistlus
	Tallinna 21. Koolis
	9.9	Spordinädal „Terve Eesti 
	Eest!“ Tallinna Linnupesa 
	Lasteaias
	9.10	Ülemaailmne orienteerumis-
	päev Tallinna Kiisa Lasteaias
	9.11	Luulelised olümpiamängud
	lasteaias Mooniõied
	9.12	Tallinna 21. Kooli esindus 
	Scoutsrännakul Paldiskis
	9.14	Lasnamäe Muusikakooli 
	džässansambel esines 
	festivalil Moskvas
	9.15	Lasnamäe Muusikakoolis
	musitseeris õpilastega
	Ameerika tromboonimängija
	9.16	Ühisgümnaasiumi õpilased 
	läksid erirongiga Tartusse 
	9.17	Mereteemalised loitsud Tallinna 
	Mustamäe Gümnaasiumis
	9.18	Sügise värvid ja sügise 
	rõõm Tallinna 21. Koolis
	9.19	Õismäe gümnasistid prakti-
	seerivad võõrkeelt giididena
	9.20	Õpetajate päeval istutatud 
	sibulad tärkavad emadepäevaks

	Lisad
	Lisa 1	Kuldmedaliga 
autasustatud 
gümnaasiumilõpetajad 2016/17. õa
	Lisa 2	Hõbemedaliga 
autasustatud 
gümnaasiumilõpetajad 2016/17. õa
	Lisa 3	Edukaimad Tallinna õpilased 2016/17. õa ülelinnalistel ja -riigilistel olümpiaadidel
	Lisa 4	Olümpiaadidel edukamate õpilaste juhendajad-
õpetajad
	Lisa 5	Rahvusvahelistel olümpiaadidel osalejad ja nende juhendajad-õpetajad
	Lisa 6	Ülelinnaliste ainevõistluste paremad tulemused 
2016/17. õa
	Lisa 7	Tallinna paremad koolisportlased ja aktiivsemad õpetajad koolinoorte võistluste korraldamisel 2016/17. õa
	Lisa 8 Tallinna koolinoorte spordimängude tipptulemused 2016/17. õa




