
 

Tartu Kesklinna Kool 

„Tulukese“ mõttetalgud 14.10.2014 ja sellele järgnev tegevus 

 

Viimati uuendatud 09.12.2014 

 

Mõttetalgute ettepanekud jaotati talgute järel kolme valdkonda ja otsustati moodustada töörühmad. 

Need analüüsivad ettepanekuid, kaasavad vajaduse korral lisajõudu ja asuvad ettepanekuid ellu viima. 

Igal töörühmal on kaks juhti: üks kooli töötaja ja üks lapsevanem. 

Töörühm Juhid Liikmed 

Kooli töötaja Lapsevanem 

Õppetöö Karin Länts, 
Karin.Lants@gmail.com 

Liisa-Lota Kaivo, 
liisalota@gmail.com,  
5559 9100 

 

Õppetöö-
väline 
tegevus 

Anne Kulamaa, 
anne.kulamaa@gmail.com 

Maia Uusküla, 
Maia.Uuskula@ravimiamet.ee, 
5855 6603 

 

Koolikultuur 
ja koostöö 

Kersti Vilson, 
kersti.vilson@raad.tartu.ee 

Kristel Ress, 
kristel.ress@paevakera.ee, 
5666 3876 

 

 

Ootame kõiki huvitatud lapsevanemaid ja teisi kooliga seotud inimesi töörühmades osalema. Liituge 

palun selle töörühmaga, mille mõnda tegevusse olete nõus ka ise panustama. Kui võimalik, saatke oma 
osalemise kohta eelteade töörühma juhtidele. 

 

Töörühmade esimesed koosolekud toimuvad koolimajas järgmiselt: 

1. Õppetöö töörühm   K, 7. jaanuar kl 16    

2. Õppetöövälise tegevuse töörühm  E, 12. jaanuar kl 16 

3. Koolikultuuri ja koostöö töörühm N, 8. jaanuar kl 16 

 

Koguneme direktori kabineti juures. 
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1. ÕPPETÖÖ 

 

Mõttetalgute ettepanekud jagunevad nelja allteema vahel: 

1) õppekorraldus (õpilaste arv klassis, koolitee algus, uue klassijuhataja määramine, logistika jm) 

2) õppe mitmekesistamine (pedagoogika, hindamissüsteem, võõrkeele-, karjääri-, õuesõpe jm) 

3) IKT-vahendite parem kasutamine ja lõimimine õppesse 

4) turvalisus (liiklus kooli ümber, turvalisus koolimajas) 

 

Nr Ootus, eesmärk Tegevused Kommentaar 

1.1. Üleminek lasteaiast kooli on 
sujuvam 

Koolieelikute päev  Juba praegu. Kas klassijuhataja 
määramiseks on ühtsed põhimõtted ja 
kas neid teavad kõik osapooled? Mis 
teha, et see protsess tõhusam oleks? 

1.2. Üleminek esimesest kooliastmest 
teise on sujuvam 

Uus klassijuhataja käib oma uue 
klassiga juba enne tutvumas 

Juba praegu 

1.3. Klassis kuni 24 õpilast   

1.4. Kolmandasse kooliastmesse 
tsükliõpe, põhiained tunniplaanis 
paaristunnina 

  

1.5. Õpetajal on aega sisulise õppetöö 
jaoks, ta ei mattu bürokraatiasse 

  

1.6. Koolikell on kuulda ja õpilastele 
abiks 

Kella helitugevus on reguleeritud 
igas ruumis eraldi, et kostaks 
kõikjale; lisada eelkell, et jõuaks 
õigel ajal tundi 

 

1.7. Klasside klaasuste läbinähtavus on 
piiratud ja tundi pidada rahulikum 

Ustele (osaline) kile; koostööreeglid, 
motivatsiooni mõtteterade 
koosloomine ja klaasustele panek 
A2-formaadis (õpilasi segavad 
need, kellel parasjagu tundi pole; 
nimetati ka õpilaste mõttetalgutel) 

 

2.1. Mitmekesisemad ja huvitavamad 
tunnid, õpilaskesksem lähenemine 
ja diferentseeritud õpe 

1. Vanematest spetsialistide 
kaasamine tundi 
2. Vaatenurkade, võimaluste ja 
valikute laiendamine 
3. Abiõpetaja klassis 
4. Koostöö TÜ magistrantide ja 
doktorandidega 
5. Õpilane kui ekspert tunnis 
tegevust suunamas 
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Nr Ootus, eesmärk Tegevused Kommentaar 

6. Õuesõpe 

2.2. Kodutööde maht palju väiksem (sh 
nädalavahetuseks ja koolivaheajaks 
neid ei anta). Tunnis tehakse ka 
kodutöid. Kodutöö pole mitte 
kohustus, vaid võimalus õppida 
võimalikku ebaselget osa 

  

2.3. Inglise keele õpe alates 1. kl, 
vabadus valida erinevate 
võõrkeelte vahel 

Keelekooliga koostöö, tudengite 
kaasamine õpetajatena 

 

2.4. Õppeainete ühendamine, 
lõimimine jne 

Paindlikud õpperühmad erinevates 
ainetes  

 

2.5. Õpetaja tegutseb, ei loe moraali Kokkulepped osapoolte vahel; 
õpetaja enesekehtestamine 

 

2.6. Sisuline tagasiside, kujundav 
hindamine (vähemalt loovainetes), 
tagasiside koostööprotsessile, 
koostöökeskkondade kasutamine. 
Eesmärk: õpilane julgeb nii 
proovida kui ka eksida 

  

2.7. Õpilane mõistab selgemalt oma 
suhet ühiskonnaga ja osa selles; 
karjääriõpe on tähtsustunud 

Vanemate ja spetsialistide 
kaasamine 

 

3.1. Osatakse kasutada IKT-vahendeid  IT-koolitus (smart-tahvel, netikett), 
digikogemuste jagamine 

Kas on mõeldud õpetajaid või ka 
õpilasi? 

3.2. IT-vahendeid saab kasutada igas 
klassiruumis, IKT rakendatud 
õppetöösse (smart-tahvlid, 
dataprojektorid) 

  

3.3. Koolil on piisavalt IKT-vahendeid 
ja nende arendamise eest hoolitseb 
üks inimene 

IKT-vahendite saamiseks 
kirjutatakse projekte, selleks 
projektijuht 

 

3.4. Arvutiklassi kasutatakse ka 
ainetundides 

  

4.1. Liiklemine kooli ümber on ohutum Uus liiklusskeem: valgusfoorid 
Tähtvere tn otsa juurde, sebra 
Tähtvere tn nurgale; vanem ei too 
last autoga koolile liiga lähedale 

 

4.2. Kooli peasissepääsu täpsem 
märgistamine 

 Ustele rohelised kleepsud, et võõras 
mõistaks, kus on klaasseinas uks 

4.3. Väliklass ohutumaks   

4.4. Rõivistud kinnised, kaameravalve; 
igal õpilasel oma garderoobikapp 

Kaks kaamerat juurde  
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2. ÕPPETÖÖVÄLINE TEGEVUS 

 
Mõttetalgute ettepanekud jagunevad kolme allteema vahel: 

1) vahetunnid (tegevuse mitmekesistamine, füüsiline keskkond, õueala, õpilaste suhted jm) 

2) pikapäevarühm 

3) huvitegevus 

Nr Ootus, eesmärk Tegevused Kommentaar 

1.1. Vahetunnid on mitmekesisemad, 
sisaldades erinevaid vahendatud ja 
vahetuid tegevusi. Õuealal on 
loodud aktiivseks tegevuseks hulk 
võimalusi. Loodud mõnusad 
vahetundide veetmise kohad, sh 
vaikne ruum (kasutamiseks ka 
enne/pärast tunde) 

1. Aktiivse tegevuse võimaluste loomine majas ja 
õues: lauatenniselaud, mänguväljak, spordi- ja 
(mini)jalgpalliväljak, korvpallilaud, välijõusaal jm 
vahendid aktiivseteks tegevusteks, mängud, 
peenrad; padjad, istumiskohad 
3. Vaiksesse ruumi raamaturiiul, malelauad jne 
2. Õuesolemise võimalus vahetundides igal ajal 
3. Jooksuvahetund 

 

1.2. Esimeste klasside õpilased 
veedavad vahetunnid sisukalt, 
keegi ei jää üksi ega ole tõrjutud 

Mängurühmade tegevuse algatamine  

2. Pikapäevarühm toimib esimeses 
kooliastmes efektiivselt  

Sisukad tegevused ka õues  

3.1. Algklassides fikseeritud koolipäev 
lõimitud huvitegevusega 
koolimajas 

Rohkem huviringe algklassidele  

3.2. Huvitegevus on mitmekesisem 1. Küsitlus õpilaste seas, millised ringid huvitaksid 
2. Kaasata õpilased, vanemad, TÜ, huvikoolid, 
Supilinna Selts ringe eest vedama 
3. Vanematele õpilastele väitlus- ja 
mälumänguringid 
4. Teaduspõhised ringid (tarkade klubi) 

 

4.1. Sööklas pole tunglemist ega 
järjekordi; graafik on paindlikum, 
söömiseks aega rohkem 

Lisaruumi leidmine, leti taga rohkem toidujagajaid, 
hommikupuder, riiulid kottide jaoks söökla ukse 
taga 

 

4.2. Söökla toiduvalik 
mitmekesisemaks ja tervislikumaks 

Rahvuste ja tervislike toitude päevad; kalatoidud 
(tükina praetud kala). Abi pakkunud Annika Pakk: 
võiksin selgitada välja  vajadused: õpilaste arvu, kes 
mahuvad korraga sööma, söögi valmistamise viisi 

(aurutamine või keetmine), termostoit, töötajate hulk, 
jms); sööklakorruse plaanide alusel võiksin koostada 
tööülesande ja edastada selle Eesti Kunstiakadeemia 
sisearhitektuuri üliõpilastele. Sellisel viisil ei sünniks 
ehitusprojekti, küll aga saaksime leidlikke ja normidega 

kooskõlas olevaid ideid ruumide laiendamise ja/või 
parema kasutamise, õpilaste liikumise logistika, jne kohta 
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3. KOOLIKULTUUR JA KOOSTÖÖ 

 

Mõttetalgute ettepanekud jagunevad nelja allteema vahel: 

1. koostöö klassis (lapsed, klassijuhataja/aineõpetajad ja lapsevanemad) 

2. õpetajatevaheline koostöö koolis 

3. kogu koolipere omavaheline koostöö (lapsed, õpetajad, vanemad) 

4. koostöö koolide ja teiste organisatsioonidega Tartus ja laiemalt 

 

Üldiselt sõnastatud ootused: 

• Laste ja vanemate kaasamine ja koostöö on muutunud heaks tavaks. 

• Vanemad on rohkem kooliellu kaasatud. 

• Kodu ja kooli suhtlevad neutraalselt-usalduslikult. 

• Saavutatud on koolirõõm – kogu koolipere on õnnelik ja rahul. 

 

Nr Ootus, eesmärk Tegevused Kommentaar 

1.1. Kontakti loomine klassijuhataja 
ja vanemate vahel algusest kuni 
lõpuni 

Koostatud on vanema käsiraamat  

1.2. E-kooli regulaarne ja täpne 
täitmine 

  

1.3. Õpilane tajub ennast klassi 
väärtusliku liikmena 

Klassijuhatajatunnid (koostöö-, rolli-, 
seiklusmängud jne), vabatahtlik tegevus 
(ürituste korraldamine, algatamine, arutelud) 

 

1.4. Nii suurte kui ka väikeste 
õpilaste omavaheline 
suhtlemine on muutunud 
sõbralikumaks, viisakamaks 

Mängutunnid või  ettevõtmised, mis pakuvad 
koostegutsemist, klassijuhatajatund 

 

2. Koolis töötada on popp   

3.1. Regulaarselt koguneb vanemate 
nõukoda 

Teemad: vanemate üritused, uute tavade 
algatajad ja eestvedajad, arutelude korraldajad, 
klassijuhatajate toetajad, ümarlaudade (õppe- ja 
kasvatusküsimused) algatajad, koolikottide 
raskus 

 

3.2. E-kaasamine on infojagamise 
tasandilt liikunud 
koostöötasandile; infovahetus 
kooli ja kodu vahel ei sõltu 

1. kooli veebilehel foorum 

2. kooli uudiskiri, mida saab tellida meilile 

3. igal klassil on meililist 
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Nr Ootus, eesmärk Tegevused Kommentaar 

konkreetse klassijuhataja suvast 4. koolil on ühine meililist (liikmed õpilased, 
õpetajad vanemad) 

3.3. Kooli koosolemise ja -
tegutsemise üritused, sh 
nädalavahetusel ja uued 
algatused vanemate osalusel ja 
korraldusel 

laadad, heategevus, õpistud, pallimänguõhtud, 
vana maja päevad, gümnasistid jagavad oma 
koolikogemust jagama jne; uute tavade loomine 
koostöös vanematega: karnevalid mardi- ja 
kadripäeval koos õpistuga, isade- ja emadepäev, 
spordipäev ja jõulupidu koos vanematega 

 

3.4. Koolisisene koostöö on 
muutunud positiivsemaks 
(ideede, mõtete ja gruppide 
sünergia) 

Sõprusklassid, rühmaülesanded probleemide 
lahendamisele suunatud, vanemate klasside 
õpilased mentoriks nooremaile 

 

3.5. Tõrjutud lastel on suur hulk 
tugiisikud 

Projekt „Vanem vend/õde“ Vt ka „Õppetööväl. teg“ 
1.2 

3.6. Ühtekuuluvustunnet loovad 
esemed ja disain (nt koolimüts 
vms, uus logo koolile) 

küsitlusega uurida õpilaste suhtumist 
koolivormi või selle mõnda element (mütsi, 
märki vm) 

 

3.7. Ühtsed väärtused on mõtestatud 
ja kõigile osapooltele 
arusaadavad. Samm-sammult 
väärtuspõhise koolikultuuri ja 
maailmapildi suunas liikumine 

Väärtuste arutelud vanematele, väärtusmäng, 
arutelud, osaluskohvikud, avatud ruum jne 

 

3.8. Õpilane tajub ennast 
koolikogukonna väärtusliku 
liikmena 

Vabatahtlik tegevus ürituste korraldamises, 
algatamises, aruteludel 

 

3.9. Õpilased on ettevõtlikud ja 
korraldavad ülekoolilisi 
tegevusi 

Ettevõtlikkuse edendamine  

3.10. Õpilaskogus ja 
hommikuringides osalevad ka 
esimese kooliastme õpilased 

  

3.11. Kooliraadio töös osaleb rohkem 
õpilasi 

Laiendada toimkonda ja kokkulepet, sh 
sõnastada ruumi kasutamise reeglid praeguse 
toimetusega 

 

3.12. Lahtiste uste nädal koos 
vanematega 

Vanemad kaasatud aktiivselt: tunniandja, 
abistaja, elukutse tutvustaja jne 

 

3.13. Ülekooliline andmebaas „Tark 
mees taskus“, kus kirjas 
kogukonnaliikmed, kes on 
valmis panustama kooliellu, ja 
nende pakutav 

Vanemate töökohtade külastamise võimalused, 
vanemad tundi andma, töötuba korraldama 
(eriala või hobiga seoses) jne 

 

3.14. Vanemad on kursis kujundava 
hindamise põhimõtetega 
(laiemalt õppe- ja arengukavaga) 

Kujundava hindamise koolitus vanematele, 
infokiri meilile 

Sept 2015 uus olemas 
(juunis hoolekogule, 
enne kooli kodulehel 
tutvumiseks).  Kas 
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Nr Ootus, eesmärk Tegevused Kommentaar 

HTM saaks „Huvitava 
kooli“ kaudu toetada 
vanemate koolitust? 

3.15. Praegused ja tulevased 
lapsevanemad saavad õpetajate 
kohta objektiivset teavet 

Kooli veebilehele õpetajate pildid jm info  

4.1. Tegutseb haridusakadeemia 
vanematele, koostöös TÜga 

  

4.2. Koolidevaheline koostöö 
vanemate tasandil 

Vanemad esinema, koosolekud 
inimsõbralikumaks 

 

4.3. Olemas sõpruskoolid ja -klassid 
(Comeniuse projektid algatatud) 

Luua arendusjuhi koht  

4.4. Koostöö Supilinna Seltsiga, 
seltsi ettevõtmised ka koolimajja 

  

4.5. Loodud õpilaste tunnustamise ja 
stipendiumisüsteem 

Õpilaste ja vanemate vabatahtliku tegevusega 
kogutakse fondi raha, vanemad loovad 
infopanga 

 

4.6. Aulasse lava Heategevuslikud korjandused (nt advendilaada 
tulu), koostöös tööõpetuse õpetajaga teha 
lavaprojekt ja kalkulatsioon, otsida sponsoreid 

 

4.7. Ühised ettevõtmised 
kogukondadevahelisel tasandil 

  

 


