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Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
INGER POLT 24.09
EVELIN KIRVIRAND 25.09
SIIRI MIIDU 26.09
NADEZDA SOOSAAR 26.09
AGNES LIIVAK-LIIVAT 27.09
HILDA RÜTTER 28.09


n Vanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

VANEMATE KOGU 18.09

nKohal viibisid ka meie Taani külalised Vaerloese
Syvstjerne (tõlkes Seitsmetähe) koolist, kes tutvustasid
lühidalt oma kooli ja eesmärke, mis neid Eestisse tõi.
Arutati võimalusi, mis vormis kontakte jätkata.
nMihklipäeva teenistus. Kava on olemas. Õpilasi
tuleb eelnevalt ette valmistada, et nad liturgia mõttest
aru saaksid.
nMihklipäeva vastuvõtt. Kell 13.00 võtab Vanemate
kogu gümnaasiumi raamatukogus vastu uusi õpetajaid.
Kell 16.00 loodusloo kabineti avamine Rotary
esindajate ja kooli uue ning vana hoolekogu osavõtul.
Koolipäev toimub kella 12.45-ni.
Õpetajate päev tuleb hästi ette valmistada, läbi mõelda
tundide asendamine ja see, mis saab algklassi lastest
pärast lühendatud koolipäeva lõppu. Kõik huvikoolide
tunnid toimuvad. Ette valmistada õpetajate päeva
mudel, mis kinnitatakse järgmises vanematekogus.

TADZIKI KEEL
Askar Hakim

nOtsustati, et rebaste päev ei tohi toimuda tundide
arvelt.

Pole igipüsivaid asju, igavesti elavaid olendeid,
nii meeldejäänud kui ka unustussevajunud on surelikud.
Kui inimpõlv ei otsi endale igavikku sõnast,
siis saab ta hinge ja meele pärisosaks unustus.

n Ettepanekud uute atesteerimiskomisjonide

Et mul pole surematut hinge ja meelt,
siis panen oma lootuse üle aegade kestva sõna peale.
Seni kuni peetakse meeles minu emakeelt,
pole kohutav tuhandete minutaotliste unustussejäämine.

moodustamiseks.
Ettepanek
luua
kaks
atesteerimiskomisjoni: huvialakoolide ja üldhariduse
oma. Probleem, kuidas anda vanemõpetaja staatus kõrge
tegeliku kvalifikatsiooniga erialaõpetajatele, oma ala
meistritele, kes formaalselt ei täida kvalifikatsiooni
nõudeid (pedagoogiline haridus vm).

n Uue õpetaja projekt. Kuidas uus õpetaja sisse

sulandada, kuidas teda atesteerimiseks ette valmistada,
kes juhendavad jne. Koolide juhatajad kirjutavad
projekti.

Inimsoo ajaloost olen leidnud niisuguse õpetuse:
kui sureb rahva keel, sureb elavanagi kogu rahvas.
Rahva ajalugu algab tema keelega,
keelemurde hääbudes rahva ajalugu ka lõpeb.

nUus parkimiskord. Kooli hoov on vaja autodest

Seetõttu vaenlane, kelle sihiks on hävitada rahvas,
tapab esmalt kõik tema keeletaidjad pojad.
Sõnataidjate lasteta rahvas on tumm ja kurt,
keeletaidur laps sõnastab oma rahva lootused.

nTartu Katoliku Kool andis oma 10. sünnipäeva

Ma ei sea endale eesmärgiks õpetada meie tarka sajandit,
kuid ühte kinnitan talle: algusajast lõpuni
pole maailmas olulisemat muret murest keele pärast,
pole olulisemat hoolt hoolest keele pärast.
Ma ei tea, milline ameteist on tähtsaim,
kuid tean, et iga mõtlev inimene, kes asetab
kivi keelehoone müüri,
austab oma esiisade seitsme põlvkonna vaeva ja tööd.

vabastada, et lastel oleks kuskil olla. Autode parkimine
viiakse üle tasulistesse parklatesse (vt eelmine Teataja).
Finantspool tuleb veel läbi mõelda.

tähistamisel
tänukirja
Hariduskolleegiumile.

ka

Vanalinna

KÕRVALVEERU luuletuse saatis Teatajale KATRIN RAIE,
kes kirjutas sinna juurde: Üleeile öösel Haljand Udami
"Orienditeekonnast" leitud meditatsioon armastusest oma
keele vastu vapustas mind hingepõhjani. Nagu mitmel korral
varemgi head raamatut lugedes, tekkis soov leitud aaret heade
sõprade ja kolleegidega jagada.
Luureandmed kinnitavad, et VHK-s on teisigi, kes öösiti
salaja raamatuid loevad. Kui midagi head leiate, tehke nii
nagu Katrin!

n Miikaeli Ühendus

n Kõigile õpetajatele

UUTE PROJEKTIDE VORMISTAMINE selleks
õppeaastaks toimub septembri lõpuni.
Lähem info Ingridilt

Tallinna Haridusamet pakub head võimalust
ARVUTIALASEKS KOOLITUSEKS.
Kui meil on vähemalt kümme õpihuvilist õpetajat, tellime
koolituse. Kursus on osavõtjaile tasuta.
Arvuti kasutamiseks õppetunnis on mitmeid võimalusi. Üks
kursus võiks kindlasti olla neile, kes soovivad
õppeprogramme, multimeedia vahendeid, teste jne. tunnis
kasutada. Ka on huvi Window XP, Exceli, e-kooli,
arvutikujunduse jne. vastu.
Palun teata oma soovist ja Sulle sobivast ajakavast kohe
Mairile või Agnesele.
Ingrid

n Gümnaasium
n KOGUNEMISED JA KLASSIJUHATAJATUNNID

ESMASPÄEVAL:
14.00
14.00

X klasside kogunemine auditooriumis
XI ja XII klassil klassijuhatajatund

14.20
14.20

XI ja XII klassil kogunemine auditooriumis
X klassidel klassijuhatajatund

nREEDEL, 26. SEPTEMBRIL
sõidavad 11ndad klassid Tartusse näitusele "Mullid ja
nullid".
Toimub kaks esimest tundi. Söögivahetund 9.45. Pärast seda
väljasõit kokkulepitud kohast. Inglise keeles antakse
iseseisev töö. Kaasa sõidavad õpetajad Tiia Kalju ja Ingrid
Tepner.

nREBASTE RISTIMINE toimub reedel, 26. septembril.
3. oktoobril tähistame ÕPETAJATE PÄEVA. Täpsem info
järgmisel nädalal.

n Muusikakool
nNB! Muusikakooli VII lennu (2003. a) lõpetajad!
Teie LÕPUPILDID on üles pandud meie koduleheküljele
www.colleduc.ee.

25. septembril kell 17.00 Muusikamajas
Muusikakooli õpilaste KONTSERT

nKULTUURIAJALUGU:
XI klass E kell 14.50 Vana Mesopotaamia kultuur ja kunst.
Õp. Anu Nigesen
XII klass R kell 12.00 XX sajandi muusika. Õp. Ülle
Heinsalu

n Põhikool
nPõhikooli klassijuhatajad tänavad kehalise kasvatuse

õpetajaid huvitava ja hästi korraldatud SPORDIPÄEVA eest!
Spordipäeva kokkuvõte ilmub järgmise nädala Teatajas.

nJõudu kõigile, kes veel õppekavasid viimistlevad!

n Eelkool
Neljapäeval kell 15.00-18.00 auditooriumis eelkooli
registreerimine.

Neljapäeval, 25. septembril kell 15.30
STUDIUM kõigile õpetajatele.
Kooli alguse kokkuvõte, murede ja probleemide
ärakuulamine ja neile lahenduste otsimine.

n Siit ja sealt
n Ei tea veel, mis sellest välja tuleb, aga meiega võttis
ühendust Eesti Entsüklopeedia toimetus, kes oma 12.-sse
Eestit puudutavasse köitesse hariduse artikli alla soovis lõiku
VHK-st kui teistest erinevast haridusasutusest.
Katrin

n Reedel, 19. septembril toimus Tallinna Maailma-

kaubanduskeskuse suures konverentsisaalis raamatu
"Millist perepoliitikat me vajame?" esitlus-seminar.
Plenaaristungil osalesid TIINA VEISMANN liikumise
"Eesti Lapse Eest" esindajana, MARE AINSAAR
rahvastikuteadlase ja Tartu Ülikooli õppejõuna, KATRIN
SAKS Riigikogu liikmena, KRISTINA TÄHT
rahvastikuministri nõunikuna ja TÜ emeriitprofessor ENEMARGIT TIIT. Ikka oli nii, et seati suuremaid ja väiksemaid
sõnu, arvamusavaldusteks jäi aeg napiks ja asjalikel teemadel
oleks saalisolijad tahtnud kauem arutleda.
Rõõmu valmistas see, et Tiina Veismanni sõnum esinejate
seas kõlama jäi ja ka pärast paneeldiskussiooni lõppu
osavõtjate tunnustavaid sõnu pälvis.
Raamat on tutvumiseks gümnaasiumi raamatukogus.
Ingrid

