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nMardipäev. Mardid on traditsiooniliselt palunud

Vanalinna
Hariduskolleegium
SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:
INDREK DRELL 10.11
ANU NIGESEN 13.11
ROMET VARTS 14.11
KADRI HUNT 15.11

ande. Meie palume seekord endale koolimaja.
Pärast rongkäiku jagatakse martidele küpsiseid ja teedmahla.

nUsuõpetuse praktikandid Tartu Ülikoolist tulevad

tunde vaatama ja meie usuõpetuse korraldusega tutvuma.

n Vanematekogu ja isa Philippe tänavad
Tütarlastekoori osalemise eest hingedepäeva
jumalateenistusel
nTerviseteenistus. Nüüdsest on päevakeskuses olemas



RAHUNEMISKLASS, kuhu saab lapse tunnist saata,
seal on ka inimene, kes lapsega tegeleb. Teine klass
tuleb nendele, kes ei tule oma kodutöödega toime, kes
saavad seal pärast tunde juhendamist.

n Miikaeli Ühendus

ühe klassi lõikes, tehes kaasa kogu koolipäeva. Sealt
saadud tähelepanekuid võiks Studiumis arutada.

TPÜ Avatud Ülikooli pedagoogikakursus VHK-s lõppes edukalt
7. novembril, mil 24-st meie töötajast kaitsesid oma lõputööd
12 usinat õppurit: AET ADMAN, ANU JOHANSON, PILLE
ÕNNEPALU, ANNELI SALUMAA, HELEN POLL, IMBI LAAS,
MARIA-JOANNA MADISE, TANEL PEETS, TAIVO
NIITVÄGI, TIINA MÖLDER, INGER POLT, URVE KÜLV
Järgmine võimalus erialasele haridusele täiendust saada ja
õpetajakutseks vajalikud 160 punkti koguda on märtsis/aprillis
2004. Kaadridokumentide alusel on meil tänase seisuga 14
õpetajat, kes pole saanud kõrgkoolis õppides ettevalmistust
pedagoogiliseks tööks (või on jätnud vastava tunnistuse toomata).
Juba alustanud, kuid mõjuvatel põhjustel õppe pooleli jätnud
kolleegid saavad oma töö koos uue õpperühmaga lõpetada. Täna
viimistlusjärgus olevaid lõputöid saab kaitsta ka jaanuarikuus,
kui detsembris kokku leppida. Oleme tänulikud TPÜ Avatud
Ülikooli Täiendõppekeskuse õppejõududele, kes meie õpinguid
juhendasid ja meile kursuse lõpetamiseks igati soodsad tingimused
lõid.
Ingrid

n Laulufestival. Meie hea väljaga üritused võiksid

KÕIGILE ÕPETAJATELE
Neljapäeval, 13. novembril kell 15.30 gümnaasiumi
vahesaalis
STUUDIUM
- tagasiside tundide külastustest
- rahunemise klassist
- NSVL-aegsete diplomite tunnustamisest
TÄHELEPANU!
14. novembri Õpetajate Lehes on kaks lehekülge pühendatud
haridusuuendusele ja VHK-le.

nVäga palju mõtlemisainet annab tundide vaatlemine

aidata ka lapsi väljastpoolt VHK-d. Paljud meie õpetajad
on jõudumööda erinevates laste- ja turvakodudes abiks
(Piret K, Sirje K, Tiina L). Neid lapsi võiks laulufestivalile
kaasata. Lastekodudest on viimase aasta jooksul ära
kaotatud muusika- ja huvialajuhtide kohad, mingit
loomingulist tegevust praktiliselt ei toimu.

n Diplomid
Eestis on SA Archimedes juures ENIC/NARIC keskus,
mis tegeleb välisriikide, s.h. NSVL diplomite
hindamisega tänase Eesti kõrgharidussüsteemi taustal.
Iga riik (ülikool) hindab teise riigi diplomeid oma maa
kontekstis, s.t. Soome õppima minnes teeb seda sealne
ülikool või mingi autoriseeritud keskus. USA-s on Educational Credential Evaluators Inc, kellelt ülikool käsib
diplomi hindamise kalli raha eest tellida. Minu 1990.a.
ilma lõputööta saadud TPedI diplom tunnistati näiteks
Bakalaureuse vääriliseks.
ENIC/NARIC on seisukohal, et NSVL spetsialisti
diplom vastab üldjuhul magistri tasemele kehtivas
kõrgharidusastmete süsteemis. Aga kõik sõltub
kursuste mahust, õppeajast jmt. Aastast 2005 on vaja
õpetajate diplomeid hindama hakata, HTM valmistab
ette määrust varasemate kvalifikatsioonide vastavuse
kohta. Seniks aga, kui keegi tahab astuda ütleme Tartu
Ülikooli, on ülikool pädev otsustama diplomi taseme
üle, s.t. kas peaks minema magistri või otse doktoriõppe
programmi. Hinnangu võib tellida ka ENIC/NARIC
keskuselt, kuid ülikool ei ole kohustatud seda arvestama.
Mida me oma diplomite väärtustamiseks teha saame,
räägime lähemalt järgmises Studiumis.
Katrin

n Gümnaasium

n Päevakeskus

II PERIOODI 3. NÄDAL

Kellel on kodus ülearuseid koomikseid, lasteajakirju või
lauamänge, tooge need päevakeskusesse uut elu elama!

n Kultuuriajalugu

XI klass - teisipäeval kell 14.00 toimub muusikaajaloo tund.
Vana Maailma muusika. Õp. Ülle Heinsalu
XII klass - reedel kell 12.00 toimub muusikajaloo tund.
Jazz. Pop. Õp. Ülle Heinsalu

n Sündmus

n Reedel, 14. novemberil kell 18.30 X klassi

12., 13., 14. ja 15. novembril kell 18.00 Theatrumi saalis
Haiba lastekodu laste etendus EESTISSE SÜNDINUD.
Põhiliselt vene päritolu lapsed räägivad MERLE KARUSOO
ja EHI tudengite (nende hulgas ka MARIA JOANNA
MADISE) abiga oma elust. Nad on sündinud umbes samal
ajal, kui taassündis iseseisev Eesti riik. Nendel lastel on
eriti raske oma juuri tunnetada, sest neil pole kelleltki
küsida. Millele nad rajavad oma identiteedi tänases Eestis,
kellele-millele toetuvad?

nGümnaasiumi eksperthinnangud X klassides

n Kroonikat

n Esmaspäeval, 10. novembril JOOKSEME MARTI

justiitsminister Ken-MARTI Vaherile, palume kooli-andi
ja soovime õiglust õigusemõistmisel.
Koguneme kell 14.00 auditooriumisse, et hääled lahti
laulda. Mardiisaks on Jaak Johanson. Kes on mardiema?
Tagasi tulles saab kooli kohvikus teed ja küpsist.

SÕRMUSTEPIDU JA TUTVUSMISÕHTU Muusikamajas.
Sel nädalal palun X klasside õpilasi ja neid õpetavaid
õpetajaid sisestada oma arvamus arvutisse. Hindamisele
lähevad
X M klassis kirjandus, matemaatika, füüsika, keemia, inglise
keel, vene või saksa keel B-keelena ning kunstiõpilastel maal
ja värviõpetus
X K klassis tuleb hinnata kirjandust, matemaatikat, keemiat,
geograafiat, inglise keelt ja vene või saksa keelt B-keelena
ning erialaaineid. Õppeainete ja neid õpetavate õpetajate
nimed on infostendil, samuti täpsem juhis hindamisskaalade
kohta.
Palun hoolikalt tutvuda skaalade kirjeldustega ja analüüsida
oma hinnangut enne selle fikseerimist.
www.colleduc.ee
info
sisene andmebaasi: oma nimi (ees ja perekonnanimi
suure algustähega, tühik vahel)
salasõna
eksperthinnangud
vali aine ja õpetaja, kui oled sisestanud oma arvamuse,
siis klõpsa OK

nGümnaasiumi kroonika
Möödunud esmaspäeval avati paljude rõõmuks väike
eraldumisnurgake õpetajate toa juures. Selle puhul toimus
spetsiaalne lindilõikamise ja veega allalaskmise tseremoonia
ning valmis ka asjakohane ood:
TERVITUS VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI
PÄÄSTETUD VESIKLOSETILE:
Penikoorma-pikkust jooksurada
juba narr on meenutada.
Üles-alla lippamise jamps
nüüd lõppend on. Me vana Kemps kasutades kauaoodat ðanssi tervitame sinu renessanssi!

n Leitud
Võimlast leitud peenike hõbedast kett kahe ripatsiga. Kätte
saab põhikooli õpetajate toast sekretäri käest.

VHK JA POLIITIKA

nSüdasuvel kohtusime haridusministriga, teemaks VHK

ja hariduse seadusandlus. Selleks, et meie kogemusest
saaksid õppida ja seda kasutada ka teised, eriti
maapiirkonnad, oleks mõistlik põhikooli ja gümnaasiumi
kõrval seadustada ka hariduskeskus kui haridusasutuse tüüp.
Veel leidsime ühiselt, et ministeerium võiks algatada eri
koolitüüpide uuringu, mis päädiks kokkuvõtteid tutvustava
konverentsiga. Sellisel moel saaks objektiivselt hinnata
koolide töö tulemusi, s.h. VHK-d võrdluses teistega. Püüame
mõlemal suunal asja tagant lükata, esialgu läheb visalt, aga
me ei jäta jonni.
Ministrile sai lubatud, et räägime teistele ka, mis loom on
VHK. Presidendi hariduspreemia on huvi veelgi
suurendanud. Kersti ja Tiina on ajusid ragistanud ja
arvutiklahve klõbistanud - selle nädala Õpetajate lehes peaks
olema osa lugeda, jätkub veel edaspidi ja tegelikult peaks
ühendama jõud, et välja anda trükis vähemalt kahes keeles.

nVaheaja viljakal ajal oli VHK-s külas Indrek Raudne,

Res Publica parlamendisaadik ning kultuuri- ja hariduskomisjoni liige. Mõne intensiivse tunni jooksul räägiti VHK
eksperimendist, selle tulemustest, kavandatavast
haridusreformist ja selle õnnestumise tingimustest.
Kohtumise pikkus ja arvukad küsimused näitasid sisulist
huvi. Ehk saame oma kogemustega toeks olla, et hariduselu
kindlamatel alustel ja otstarbekamalt kulgeks.

nSeptembri lõpupoole kohtus Vanematekogu rakuke ELE

liikumise esindajatega, kellest 1/3 olid oma töötajad (Tiina
Veismann) ja 2/3 lapsevanemad (Tiina ja Martin Ehala).
Püüdsime kiita ja tunnustada, kuidas oskasime, sest kunagi
varem ei ole keegi võtnud vaevaks terviklikult läbi analüüsida
riigi perepoliiitikat ning kirjeldada neid tegureid, mis
võimaldaksid kasvada tervetel ja tublidel kodanikel. Oma
kogemuse põhjal tuleks ELE platvormi toetuseks meil teha
sama töö ära hariduse ja kultuuri valdkonnas. Vajadus ja
soov seda teha on olemas, nüüd vaatame, millal jõudu ja
aega jätkub.
Kohtumistel oli Katrin

