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Tartu Kesklinna kool kutsub külla – süttinud on koolipere koostöö!
Sügisel alanud TULUKEse projekt sütitas Tartu Kesklinna kooli õpilasi, nende vanemaid ja
õpetajaid. Üksteise ja kogukonna paremaks tundmaõppimiseks toimub Tartus enneolematu
ettevõtmine – kõigile avatud Kogukonnapäev. Pühapäeval, 26.04 kell 11-15 on nii suured kui
väiksed huvilised kooli oodatud, et tegutseda erinevates õpitubades, külastada kontserte ja
kohvikuid, teha sporti, kuulata loenguid ja osaleda ringkäikudel. Täpsem kava kooli
kodulehel http://kesklk.tartu.ee/.
Eestvedajad loodavad, et Supilinna päevade raames toimuv Kesklinna Kooli kogukonnapäev
kujuneb koolipere ja kogukonna lõbusaks kevadiseks suursündmuseks, mida oodatakse juba
kooliaasta alguses. Et see oleks üritus, kus iga klassi pered pakuvad üheskoos midagi teistele ja
saavad koos tegutsedes omavahel tuttavaks. Ning ülejäänud kogukond tuleb neile külla, naudib
päeva ja saab kooliga tuttavaks.
Kogukonnapäeva idee sai alguse mullu sügisel TULUKEse projekti raames toimunud mõttetalgutel.
TULUKE on nelja Tartu kooli lapsevanemate algatusel sündinud ettevõtmine, mille eesmärkideks
on parem infovahetus, parem huvide esindatus ja parem kogukonnatunne koolides. Tihedat
koostööd kooli ja kogukonna vahel peab oluliseks ka tänapäevane hariduskäsitlus.
Kesklinna Kooli direktor Kersti Vilson rõhutab: “Me õpetame lapsi, mitte õppeaineid, ja kogu
päeva, mitte ainult tundides. Mitteformaalne õpe on seotud väärtuskasvatusega ja pädevuse
arendamisega. Siin saavad vanemad palju kaasa aidata sellele, et lastel oleks koolis hea olla ja
õppimine edeneks. «Tulukese» suhtes olen lootusrikas. Ma ei arva, et hommepäev on kõik vanemad
ühes rivis ja koolielus osalevad, sest alati on ka kahtlejaid, kes vajavad aega või on teisel arvamusel.
Kogukonnakooli projekt lähtub aga meie kooli ühest väärtustest, usaldusest. Kuidas me üksteist
usaldame, kui me tuttavad ei ole?»
Huvijuht Anne Kulamaa lisab: “Kõige suuremaks plussiks pean keskendumist positiivsele, mis on
vanemad toonud koolile lähemale. See omakorda annab lootust, et õpime rohkem üksteist usaldama
ning paremini koostööd tegema ka probleemide lahendamisel.»
Kesklinna Kooli kogukonnapäeva eestvedajad kutsuvad pühapäeval külla ka teiste Tartu
kooliperede liikmeid – ehk inspireerib see neidki härjal sarvist haarama ja sarnaseid kõigile avatud
kogukonnapäevi korraldama. Tartu kui hariduspealinna koolielu muutuks nii veelgi kaasaegsemaks,
mitmekesisemaks ja köitvamaks.
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