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TABASALU ÜHISGÜMNAASIUM 2018/2019

Koolipere
2018/2019 õa on esimene õppeaasta kooli 32 aastase ajaloo jooksul, mil kool alustab õppeaastat
rohkem kui 1000 õpilasega. Õppeaastat alustas koolis 1005 õpilast.
Koolis on 83 õpetajat ja 25 toetava personali liiget. Kokku on koolis 107 meeskonnaliiget.

Õpitulemused
Küpsuseksamid
Kool on palju rohkemat kui riigieksamid, kuid ühiskondlikult on välja kujunenud, et kooli kuvand sõltub
väga olulisel määral riigieksamitel saavutatud tulemustest. Riigieksamite tulemid mõjutavad
ulatuslikult lõpetanute edasiõppimise võimalusi ja seetõttu on hea sooritus oluline. Teisisõnu on
tulemused küpsuseksamitel laiema üldsuse jaoks kooli edukuse peamiseks välimäärajaks.
Õppetöö kõrval on soorituse toetamiseks suurendanud kool rõhuasetust gümnaasiumiastme
karjääriõpetusele, mis võimaldab õpilastel teadvustada oma karjäärisoovide seotust nõutava
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sooritusega. Õppe osaks on ka väliskülalised ja ettevõtete külastused, mis on mõeldud motiveerivalt
laiendama vajaminevat silmaringi edasiõppe/karjäärivalikute tegemisel.
Täiendavalt õnnestus koolil koostöös Harku Vallavalitsuse ja Harku valla huvikooliga võimaldada
rahaliselt toetatuna õpilastele ka riigieksamiteks ettevalmistavaid kursuseid. Võrreldes Tallinna
õpilastega ei olnud selliseid kursuseid Harku vallas varasemalt kohapeal võimalik saada. Seeläbi tagati
võrdsed võimalused pealinna õpilastega ning vastavatel kursustel on võimalik osaleda oluliselt
soodsamalt, kui linnas olevate teenusepakkujate juures.
Tulemused
Õppeaine

Inglise keel
Eesti keel
Matemaatika
Õppeaine

Inglise keel
Eesti keel
Matemaatika



Riigi
keskmine
2015/2016 õa
77
62,5

Riigi
keskmine
2016/2017 õa
70,1
62,6
45,7

Riigi
keskmine
2017/2018 õa
74,7
62,2
47

TÜG
keskmine
2015/2016 õa
72,2
61,1

TÜG
keskmine
2016/2017 õa
80,8
68,9
46

TÜG
keskmine
2017/2018 õa
86,7
67,9
49,8

2016/2017 õppeaastal saavutas TÜG 29. lend kooli ajaloo kõige kõrgemad tulemused 12.
klassi lõpueksamitel.
2017/2018 õppeaastal saavutas TÜG 30. lend taaskord kooli ajaloo kõige kõrgemad
tulemused 12. klassi lõpueksamitel.

Küpsuseksamite kõrval teist sellist üheselt standardiseeritud üleriigilist õpitulemuslikkuse mõõdikut ei
ole ning aasta jooksul toimub rohkelt erinevaid õppimisvõimekust hindavaid üritusi (olümpiaadid jm)
ning dokumendi loetavuse huvides ammendavat nimekirja selles osas käesolevasse dokumenti ei lisata
(kajastatud jooksvalt kooli FB lehel).
Täiendavalt toimus maakonnas algõpetuse õpioskuste ainepäev, kus meie 3. klassi õpilased saavutasid
33 kooli arvestuses 3. koha ning samuti üle maakonna toimunud Code Week üritusel saavutas 2.a. klass
2. koha. Kooliaasta jooksul osales kümneid meie kooli õpilasi erinevatel olümpiaadidel ja
ainevõistlustel, kus saavutati tublisid kohtasid.
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KOOLI ARENGUKAVA 2018-2021
Uus innovaatiline arengukava keskkond
Käesoleval aastal hakkab kehtima kooli uus arengukava. Koostöös Tallinna Ülikooli ja Tallinna
Tehnikaülikooliga võeti Harku valla kõigis haridusasutustes kasutusele uus ja innovatiivne
„arengupeegel“ (vt arengupeegel.ee ), mis on keskkond, mis võimaldab kõigi koolide hetketaseme ja
arenguplaanidega tutvuda ühetaolises ja intuitiivses keskkonnas.
Arengukava koostamisele kehtestati ühesugused nõuded ning näiteks hetketasemete kaardistamise
juures oli vajalik nii koolijuhi, kooli hoolekogu ning kooli meeskonna eraldiseisvad ja üksteisest
sõltumatud tõenduspõhised hinnangud.

Uue arenguperioodi peamised eesmärgid
Kooli visioon on pürgida Eesti parimaks piirkonnakooliks (kool, mis võtab vastu kõiki piirkonna õpilasi)
õpiedukuse ja koolirõõmu valdkonnas.
Visiooni täitmisel lähtutakse sellest, et eranditult kõik tegevused koolis peavad kas otseselt või
kaudselt toetama õpilase arengut haritud ja kultuurseks Eesti kodanikuks.



Algklasside hoone 2020 ;
Riigigümnaasiumi hoone 2021

Harku Vallavalitsuse haridusvõrgu arengusuundade projekti
teostuse korral lisandub Tabasalu Ühisgümnaasiumi käsutusse
uus algklasside õppehoone koos tugikeskuse tiivaga ning
gümnaasiumiaste kolib loodavasse uude riigigümnaasiumi
hoonesse. Vastavad juurdeehitused võimaldavad lahendada
tänast ruumiprobleemi ning kasutada uut ruumiressurssi
selleks, et luua täiendavaid uuenduslikke õppetööd toetavaid
võimalusi aineklassidesse (näiteks laboratooriumite loomine
loodusainete praktikumide läbiviimiseks).
Koos uue tugikeskuse tiiva loomise ning riikliku täiendava
kaasava hariduse rakendamise rahalise toega on võimalik
olulisel määral suurendada kooli tugikeskuse võimekust
õpilaste ja aineõpetajate toetamiseks ning ennetustegevuste
läbiviimist.

2018-2019 õa.

Vastava eesmärgi saavutamiseks laiendatakse tugikeskuse
isikkoosseisu järgnevate ametikohtade võrra:
- koolipsühholoog
- eripedagoog
- 2 x sotsiaalpedagoog
- kuni 5 abiõpetajat (sõltuvalt tööjõuturu võimalustest)
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Suur õpilaste arv koolis võimaldab õpilaste jaotust
tasemerühmadesse. Igas aines on seeläbi võimalik õpilasele
pakkuda õpet, mis vastab tema õpitasemele ja
õpimotivatsioonile. Seeläbi suureneb õpilase kaasatus ning
õppe vastavus õpilase vajadustele. Osaline (eesti keel,
matemaatika, inglise keel, kehaline kasvatus) lennupõhise
tasemerühmade süsteemi rakendamine alates 5. klassist sh
koosmõjus abiõpetajate laiapõhjalisema rakendamisega.



Projektõppe
rakendamisel
ainetevahelise
koostöö
tulemusena avaneb õpilasel võimalus läbi meeskonnatöö viia
läbi projekte, mis puudutavad korraga mitut ainet ja on seotud
igapäevaeluga.



Digivõimekuse kõrge taseme hoidmine ning
valdkondliku edasiarendamise tagamine (MÕK)



Ettevõtlusõppe suuna arendamine tasemele, mis võimaldab
pälvida riiklikku tunnustust.



Koolis on tagatud koolist puudutatud isikute informeeritus
koolielust.



Turvaline koolikeskkond toetab õpilase füüsilist ja vaimset
heaolu.

2018/2019 õa

2018/2019 õa

jooksev
2018/2019 õa
2018/2019 õa
2018/2019õa -2020/2021 õa

Uue arenguperioodi murekohad




Kuni uute hoonete valmimiseni tegutseb kool suhtelises ruumikitsikuses. Ruumikitsikus seab
piirangud õpilasekeskse tunniplaani koostamisele. Juba 2019/2020 õppeaastal jõuab
ruumikitsikus punkti, kus on vajalik 3-4/46st klassi käivitamist õhtupoolses vahetuses.
Kaasava hariduse rakendamise kohustuslikkusega üldhariduskoolidele kaasneb osaliselt ka
väga tugeva erisustega õpilaste lisandumine kooli väikeklassidesse. Kõige suuremaks
murekohaks on tugevate käitumisraskustega õpilased, kes võivad olla ohuks endale ja teistele
ning asjaolu, et koolidele on jäetud väga piiratud meetmed vastavate juhtumite
lahendamiseks.
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Füüsilise keskkonna arengud
Väline keskkond

2018/2019 õppeaastal on kool saanud uue suure valguslogo. Lisandusid pea pooled jalgrattaparklad.
Täiendavalt soetasime kooli sisehoovile õuemööbli koos lauatennise laudadega, mis võimaldab
algklassi õpilastel seniselt mitmekesisemalt õuevahetunde veeta.
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Staadion

2018/2019 õppeaasta on esimene õppeaasta, kus kooliaastat saab alustada uuel uhkel kooli staadionil,
mis on üks parimaid koolistaadione kogu Eestis. Uus staadion pakub võrreldes varasemaga suurel
hulgal täiendavaid võimalusi liikumiskasvatuse tundide rikastamiseks. Uuel tasemel on võimalik läbi
viia kergejõustikuga seotud alasid ning kõrgel tasemel on ka välitingimuste korvpalli/saalihoki väljak.
Uus täismõõtmetes jalgpalliväljak võimaldab ka suuremahuliste võistluste korraldamist. Täiesti uute
võimalustena on lisandunud rannavõrkpalli platsid ning kelgumägi.

Kodutunde projekt
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Jätkumas on 2016/2017 õppeaastal alguse saanud kodutunde projekt. Selle raames on täielikult ümber
kujundatud 2 kooli rekreatsiooniala ning 2018/2019 õa sügisvaheajal lisandub veel üks. Kool on
soetanud hulgaliselt pehmet mööblit (50 diivanit + ca 10 kott-tooli). Projekt on õpilaste poolt soojalt
vastu võetud ning esialgu kardetud vandalismi on olnud vähesel määral.

Renoveerimistsükkel
1986. aastal valminud kooli peahoonet ning 2007. aastal valminud algklasside hoonet renoveeritakse
iga-aastaselt ca 55 000 euro ulatuses. Selline koolipidaja poolne investeering on võimaldanud kooli
renoveerida n-ö sektoripõhise hooldustsükliga. 2018/2019 õppeaastaks on läbitud esimene 10 aastane
hooldustsükkel ja sellega on kõik koolihoone õppe- ja vaheruumid renoveeritud. Järgmiseks õppeaasta
alguseks on plaanis ka määrdunud välisfassaadi korrastus.
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Lennupõhiste tasemerühmade pilootprojektist
Filosoofia
Lennupõhine tasemerühmade filosoofia on inspireeritud UK ja USA haridussüsteemist, millega
vastavate riikide (väga demograafilis/kultuuriliselt kirjul) haridusmaastikul on saavutatud palju häid
tulemusi suurema individuaalse märkamise ja kaasamise osas.
Tasemerühmade süsteem tähendab seda, et ära kaotatakse traditsioonilised klassid ning asendatakse
lennupõhisusega, kus igas aines moodustatakse lennuülesed tasemerühmad. Selle tulemusel on
võimalik õpilasel olla tugevamas rühmas ainetes, mille osas tal on soodumus ning nõrgemas rühmas
ainetes, kus tema võimed on madalamad.
Tähtis on seejuures just asjaolu, et ka mõnes aines nõrgemas rühmas olles saab õpilane riikliku
õppekava põhist ja oma võimetele vastavaks kujundatud õpet ning seeläbi ka eduelamuse õppetöö
edukast sooritamisest.
Näide: vähem sportlik õpilane ei tunne rõõmu pallimängust kehalise kasvatuse tunnis, kui samas klassis
käivad mitmed jalgpallikooli kasvandikud, kuid tunneks oluliselt suuremat rõõmu, kui saaks mängida
endaga ühtlasemal tasemel olevate rühmakaaslastega, samuti ei arenda optimaalselt ka
jalgpallientusiasti selgelt nõrgematega mängimine.
Tasemerühmadele laiapõhjaline üleminek suudab tagada tuleviku 9 paralleelklassiga III. kooliastmes
selle, et õpilane on igas õppeaines rühmas, milles on õpe kujundatud vägagi selgelt tema vajadusi ning
huve arvestavalt (vt ülaltoodud näide) e. mida suurem on mastaap seda suuremat/täpsemat
individuaalsust on võimelised arvestama tasemerühmad.
Metoodika
Tasemerühmade süsteem võimaldab rühmiti ainetunnis rakendada erinevaid õppemetoodikaid.
Erinevate õpimetoodikate edukas rakendamine eeldab ka teataval määral erineva õpivara kasutamist
ning kool soovib jätkata õpetajate innustamisega kohandatud õpivara (näiteks e-õpivara
väljatöötamisel ning saadaolevate variatsioonide kasutamisel).
Näide: Tugevamate rühmas on võimalik kasutada ümberpööratud klassiruumi metoodikat, milles
õpilased õpivad läbi õpetamise. Vastav metoodika eeldab eelnevat ettevalmistust ja suurel hulgal
iseseisvat ettevalmistustööd. Sama metoodika ei ole efektiivne nõrgemas rühmas, kus õpetajal on
praktikas naiivne eeldada, et õpilaste ainealane õpimotivatsioon on piisav iseseisvateks ülesanneteks.
See võimaldab õpetajal keskenduda nõrgemas rühmas metoodikatele, mis tagavad maksimaalse
kaasatuse ning tugevamates rühmades metoodikatele, mis võimaldavad maksimaalset tulemust.
Eeltoodu summana saavad tugevamad ennast kestvalt proovile panna ning ainealaselt nõrgemate
õpilaste mahajäämisest tingitud heitumise risk on oluliselt maandatud, kuna õpetaja pöörab selle
vältimisele kõrgendatud tähelepanu.
Rakendamine
 2016/2017 õppeaastal alustati kooli meeskonna poolt lennupõhise tasemerühmade süsteemi
parimate praktikate uurimist. Kahel korral käidi tutvumas UK süsteemiga ning täiendavalt

11





vahetati kogemusi Eestis sarnast lähenemist proovinud koolidega (Nõo). Kooli juhtkond
saavutas usu, et tegu on õpilastele suurt lisandväärtust pakkuva lähenemisega.
2017/2018 õa jooksul tutvustati ideed õpetajaskonnale, kooli hoolekogule, vanematekogule
ning ka koolipidajale. Kõikidelt peamistelt huvigruppidelt saadi positiivne tagasiside ning
sellest lähtuv julgus projektiga edasi minna.
2018/2019 õa algatas kool lennupõhise tasemerühmade pilootprojekti. Pilootprojektist on
puudutatud ainult 5. klassiastme lend ning seda neljas õppeaines (keh.k., ingl.k., eesti.k.,
matemaatika).

Lennupõhise tasemerühmade pilootprojekti tulemuslikkuse korral läheb kool järk-järgult alates 5.
klassidest üle vastavale süsteemile. Selle muudatusega kaovad 5. klassiastmest alates ära kõik
„suunaklassid“, mille komplekteerimine toimub koondtestide alusel. Tasemerühmade süsteem, mis
sarnaselt suunaklasside süsteemile lähtub samast motiivist (luua ühtlasema õpitasemega klassid), kuid
teeb seda aineteülese koondtesti asemel palju täpsemalt (iga aine osas eraldi), saavutab seeläbi sama
eesmärgi õiglasemalt ja tõhusamalt.

2018/2019 õa pilootprojekti käigus senini tekkinud küsimused koos vastustega (ingl.k. näitel)
Mille alusel õpilased tasemerühmadesse määratakse?
Õpilased määratakse tasemerühmadesse vastavalt testi tulemusele ning 2 esimese trimestri hindele
(hinnangu andmine toimub kooliaasta lõpul, mil III trimestri- ja aastahinnet pole veel välja pandud).
Test tugineb õppekava nõudmistele, kuid mitte ühelegi konkreetsele õpikule. Test hõlmab
grammatikat, lugemist, kuulamist ja kirjutamist. Suulist keeleoskust pole võimalik väga suure
ajamahukuse tõttu eraldi kontrollida, mistõttu lisab selle kohta oma hinnangu vastav aineõpetaja.
Samuti arvestatakse aineõpetaja hinnangut juhul, kui keeleliselt tugev õpilane on miskipärast
sooritanud testi väga nõrgale tulemusele (sooritus on kannatanud närvide vms tõttu). Samamoodi
juhul, kui keeleliselt väga nõrk õpilane hiilgab oma soorituses. Aineõpetaja hinnang on oluline, et
vältida anomaaliaid ja maandada riske, tagamaks, et tasemerühmad moodustuks õiglastel alustel.
Mina lapsevanemana ei teadnud midagi sellest, et minu last testitakse ja meil ei olnud võimalik selle
jaoks õppida või materjali korrata.
Tingimused testi tegemiseks olid kõigil õpilastel võrdsed. Kedagi õpilastest ega nende vanematest
polnud teavitatud sellest, et nad peavad sooritama inglise keele testi. See oli taotluslik, et määratleda
õpilaste reaalne keeletase ja teadmiste hetkeolukord mitte drillitud või päheõpitud faktid.
Miks minu laps peab teist aastat järjest sama õpiku järgi õppima?
Siiani on TÜG-is toiminud suunaklassid. Inglise keele suunaklasside eripäraks on olnud 1 aasta kõrgema
õpiku järgi õppimine, sest vaba tunni ressursi puudumise tõttu pole olnud võimalik tunde lisada. Selle
tõttu on tekkinud olukord, kus need suunaklassi õpilased, kelle tase eelnimetatud kriteeriumide järgi
kahte tugevamasse gruppi pääsemiseks polnud piisavalt kõrge, peavad sel aastal õppima sama õpiku
järgi nagu eelmiselgi.
Kuidas minu laps ei saanud tugevasse rühma, kui trimestrite- ja aastahinne olid positiivsed (isegi
neljad-viied) ja klass lõpetati edukalt?
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Jooksvad hinded s.h trimestri- ja aastahinded ei pruugi alati olla täielikus kooskõlas õpilase reaalse
tasemega. Seda põhjusel, et kui jooksvate hinnete puhul mängib suurt rolli ka õpilase püüdlikkus ja
hoolikus (asjade pähe õppimine vs loogiline arusaamine), siis tasemetöö puhul on olulised vaid
reaalsed omandatud teadmised ja loogiline keelevaist.
Mitte kõigil õpilastel, kes algklassides jooksvalt hindele “4” või “5” õpivad, pole veel kujunenud loogilist
keelevaistu. Test oli koostatud nii, et see võimaldas meil eristada need õpilased, kellel see on
kaaslastest kõrgem. Need õpilased õpivad edasi aasta kõrgema õpiku järgi. Need, kelle testi tulemus
näitas, et siiani õpitu ei ole siiski piisavalt kinnitunud, saavad võimaluse neid teadmisi kinnitada nii, et
ka neil tekiks loogiline arusaam, kuidas keelereeglid reaalsuses toimivad.
Kui mu laps peab sel aastal jälle sama õpiku järgi õppima, siis kas ta on jäetud inglise keeles istuma?
Mille eest teda karistatakse?
Sama õpiku järgi uuesti õppimine ei võrdu mitte mingil juhul n-ö istuma jäämise või õpilase
karistamisega. Õpetaja ei õpeta õpikut, vaid teadmisi, õpik on selle juures toetav materjal. Meie inglise
keele õpetajad on oma ala professionaalid ja suudavad tagada kõigile õpilastele nende tasemele
vastava õppe. Siinkohal on oluline märkida, et positiivne kodune hoiak on selles valemis ülitähtis
(näide: kui kodune suhtumine on, et koolis tehakse õpilastele ülekohut ja kool käitub valesti, siis
omandab sellise hoiaku ka õpilane ning see muudab õppimise vastumeelseks).
Kui testi tulemus näitas, et õpiku läbimisele vaatamata ei olnud teadmised niimoodi kinnitunud, et neid
ootamatus teadmistekontrollis adekvaatselt kasutada, tuleb õpiku kordamises näha positiivseid külgi.
Igasuguse teadmiste omandamise ja õppimise juures (nii keeles kui muudes ainetes) on oluline, et pähe
õppimise kõrval saaks õpilane ka päriselt aru, millega täpselt tegemist on, miks see nii on ja kuidas seda
kasutada. Õpiku kordamist tulebki võtta kui vundamendi tugevdamist ja asjadest arusaamist, sest
olenemata sellest, et eelmisel aastal sama harjutus läbi tehti, ei pruukinud õpilane seda tol hetkel
mõista ja võib mõistmisele jõuda alles sel aastal.
Kui mu laps sel aastal ei saanud tugevasse rühma, kas see tähendab, et ta jääbki sinna, sest õpib
teise õpiku järgi, kui tugevamad rühmad ja ülespoole liikumine on võimatu?
Kõigil õpilastel on võrdne võimalus igal aastal oma taset näidata ja vastavalt sellele see kas säilitada,
selles tõusta või langeda. Kõigi õpilaste võimalus on võrdne vaatamata sellele, et õpitakse erinevate
õpikute järgi, sest test koostatakse õppekava nõudeid järgides, mitte ühelegi konkreetsele õpikule
tuginedes. Seetõttu on õpilastel, kes panustavad rohkem, võimalus tõusta ja neil, kes õppetöösse
tõsiselt ei suhtu, oht tasemes langeda, mis peaks olema piisavaks motivaatoriks õppimisel.
Minu vanem laps juba tegi läbi õpiku kordamise seoses suunaklassi minekuga 7. klassis ja see
demotiveeris tema õpinguid, sest õpilased olid väga erineva tasemega. Mis nüüd teistmoodi on?
Tegemist on kahe täiesti erineva kogemusega. Suunaklasside puhul on klassid moodustatud vastavalt
soovi avaldanud õpilaste komplektainete teadmistele (inglise keele suunaklassi puhul inglise- ja eesti
keel; reaalklassi puhul matemaatika, eesti- ja inglise keel). Rõhutada tuleb, et mitte kõik õpilased ei
avalda soovi suunaklassi astumiseks, mistõttu on valim väike ja puudub klasside homogeensus.
Reaalklassi võivad kandideerida väga hea keelevaistuga eelnevalt inglise keele suunaklassis õppijad, kes
nüüd peavad kordama eelmise aasta õpikut, samas kui inglise keele suunaklassi on sisse saanud
õpilased, kes tegelikult keeleteadmistega ei hiilga. Homogeensuse puudumine tasemetes tekitabki
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motivatsiooni languse, sest tugevad peavad nõrgemaid pidevalt järgi ootama või siis nõrgad tunnevad,
et jäävad tugevamate tempos püsimisega jänni.
Tasemerühmade puhul on see probleem lahendatud, sest esiteks on tasemerühmade valim lai s.t 100%
vastava lennu õpilastest sooritab testi. Teiseks, tasemerühmad moodustatakse vaid konkreetse aine
teadmisi silmas pidades, mis võimaldab tasemete homogeensuse. Sellisel juhul saab õpetaja
keskenduda spetsiifilistele probleemidele ja teemadele, mis hõlmavad suurt enamust klassist ning see
omakorda motiveerib õpilasi.

14

UUED ALGATUSED 2018/2019 õa.
Kogemusõpe
Uue ahjusooja kogemusõppe ainekavaga alustati 12. septembril.
Kogemusõpetuse üldeesmärk on aidata kaasa õpilase sotsiaalses elus vajalike toimetulekuoskuste
arengule, mille elluviimiseks kujundatakse õpilases terviklikku isiksust, sotsiaalset kompetentsust,
terviseteadlikkust ja üldinimlikke väärtusi.
Väärtuskasvatus ja hoiakute kujundamine toimub vaimses õpikeskkonnas üksteist mõistvas õhkkonnas
ning on suunatud õpilaste positiivse mõtlemise arendamisele oma arengu- ja toimetulekuvõimaluste
üle. Soodne sotsiaalne õpikeskkond toetub eelkõige õpilaste isikupära ja isiklike seisukohtade
austamisele, võimaluste tagamisele vabaks arvamusavalduseks, initsiatiiviks, osalemiseks ja
tegutsemiseks nii üksi kui ka koos teistega.


Anname õpilastele võimaluse õppida seda, mida õpikus ei ole (seda on õpilased tagasisides
korduvalt soovinud).



Kogemusõpetus on mõeldud 8. klasside õpilastele.



Kogemusõpetus toimub kolmapäeviti klassijuhatajatundide ajal koos klassijuhatajatega.



Lektorid on valitud eelkõige oma valdkonna kogemuse järgi.



Hindamise aluseks on õpimapp, mille alusel hinnatakse õpilast arvestatud/mittearvestatud.

Teemad võivad valdkondades muututa. Antud tabel on koostatud I poolaastale.
Laanisto, Tamm,
Klauson
12.09 Sissejuhatus
Sinu tänane valik ei mõjuta homset, vaid seda, kes sa 10 aasta pärast Martti Poom
19.09 oled
26.09 Klassijuhatajatund

õpetajad

3.10 Esmane abi (ravimine, rohud, haigused)

Mai Tiitma

10.10 IT ettevõtlus

Mihkel Salm

17.10 Geoloogia - mis ja miks

Kairi Põldsaar

31.10 Korrakaitse

Annika Hermaste

7.11 Suhted - (seksuaalsus, poiste/tüdrukute erinevus, naudingud)

Epp Kärsin

14.11 Toidutegemise kunst

Peeter Pihel

21.11 Tantsuõpetus

Eneli Põld
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28.11 Karjääri ja tuleviku kujundamine

Kaido Pajumaa

5.12 Sõprus ja suhted

Kaidi Peets

12.12 Klassijuhatajatund

õpetajad

19.12 Mindfulness

Elina Vamper

9.01 Psühholoogiline nõustamine

Õnne Aas Undam
Krista Niit,

16.01 Töötukassa. Mina tööturul
23.01 Elu vahetusõpilasena (YFU)

Annely Emma Krell

Nutisõltuvuse ohjeldamine
Kooli vanematekogust alguse saanud murest laste nutisõltuvuse osas on välja kasvanud huvitav
koostööprojekt vanematekogu ja kooli vahel.
Meil on hea meel teatada, et peale sügisvaheaega, kui lapsed on koolielusse sisse elanud, hakkab
Tabasalu Ühisgümnaasium jälle nuti(kaks) kooliks. See tähendab, et terves koolimajas, igas klassis on
seina peal TÜG vanematekogu algatusel, laste abiga valminud ägedad nutiseadmete taskud.
Iga tunni alguses asetab laps oma seadme sinna taskusse, aga
Nutikuse võtab tundi kaasa. Kui praegu püksitaskus või kotis värisev
ja piiksuv telefon saab rohkem tähelepanu, kui klassi ees püüdlikult
ainet õpetav õpetaja, siis peale vaheaega saab õpilane kasutada oma
Nutikust 100% aine omandamisel. Nutikus tuleb siis nagu iseenesest
uksest ja aknast.
On tõestatud, et nutiseadme märguande korral tunni ajal on lapse
tähelepanu ja mõtted sellel kuni 15 minutit, enne kui taas
õppetöösse süvenetakse ja õpetajat märgatakse.
Käesoleva lapsevanemate koosoleku raames on oluline mainida, et lapsevanemate panus on
projekti õnnestumisel väga olulisel kohal ning seetõttu koos vanematekoguga palume aktiivset
osavõttu vastavate nutitaskute meisterdamisel.
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KAASAV HARIDUS
Haridussüsteemi eesmärk on luua kõikidele õpilastele võimalused ja tingimused võimetekohase ning
kvaliteetse hariduse omandamiseks, mis võimaldab õpinguid jätkata ja elus väärikalt toime tulla. Riiklik
hariduspoliitika näeb ette, et kõik piirkonna lapsed peavad saama võimaluse õppida kodulähedases
koolis. See tähendab seda, et koolikeskkonnas on ka erinevate erivajadustega õpilased. Poliitika
eesmärk on integreerida ka erivajadustega lapsed juba algusest peale ühiskonna osaks ning harjutada
ka tavalapsi tolereerima erinevusi ja neid mõistma.
Kooli eesmärk pakkuda õpet igale õpilasele, tähendab õppe kohandamist vastavalt õpilase eeldustele.
Õppe läbiviimisel on oluline jõukohasuse printsiip, et tagada õpilase eduelamus ja teisalt pakkuda
võimalust õpilasele kiiremas ja pingutust nõudvamas tempos õppimiseks. Käesolevast õppeaastast
hakkab TÜG rakendama ja katsetama nn lennupõhistes tasemerühmades õpetamist, võimaldades
põhiainetes õpilasel õppes osaleda vastavalt oma võimetele. Täiendavalt on kasutusel kujundav
hindamine kui noorematele õpilastele lisandväärtust pakkuv hindamismetoodika.
Õpilaste erivajadustega arvestamine peaks tänapäeval olema loomulik osa haridusasutuste
igapäevasest tööst, ent vajaduste märkamine, koolile võimaldatud ressursid ning üldine valmisolek
individuaalsemaks lähenemiseks on paljuski seotud kooli suurusega.
Klassis valitsev õhkkond on oluline tegur, mis mõjutab õppimise tõhusust, õpimotivatsiooni, üldist
rahulolu, õpiväljundeid ja mitmeid muid õppimist soodustavaid asjaolusid. TÜG osaleb käesoleval
õppeaastal Vaikuseminutite noorteprogrammis, kus kasutatakse mindfulness-tüüpi harjutusi.
Programm on osa õppeprotsessist, millesse on kaasatud kõik TÜG 9. klassi õpilased ning mille
eesmärgiks on arendada laste tähelepanu ja enesejuhtimise oskusi (nt toimetulek pingetega,
emotsioonide juhtimine, konfliktide lahendamine jms). Vaikuseminutite harjutusi viivad läbi TÜG 9.
klasside õpetajad, sest õpetaja pädevuses on õpikeskkonna kujundamine sellisena, et see oleks
turvaline, toetav ja (kõikide) õppijate vajadusi arvestav.
Algkassides jätkuv vanematekoguga koostöös tutvustatud VEPA programm, iga-aastaselt toimuvad
erinevaid riskikäitumiste ennetamiseks suunatud infotunnid ja teavituskampaaniad.
Kaasav haridus tähendab ka koolisisest tugisüsteemi. Tugispetsialistid saavad toetada, nõustada ja
juhendada, ent ei saa võtta õpetajalt ega lapsevanematelt juhirolli ära.

TÜG tugikeskus
TÜG-s on loodud kooli tugikeskus, kus tänasel päeval töötavad tugispetsialistide koordinaator, kaks
sotsiaalpedagoogi, eripedagoog, logopeed, psühholoog, abiõpetaja ja kaks eripedagoogilise
haridusega eriklassi õpetajat. Tugispetsialistid tagavad igapäevaselt vajalikud ja võimalikud
tugiteenused koolis. Lisaks töötavad koolis medõde ja karjäärinõustaja.

Erivajadustega õpilaste toetamine
TÜG-s on haridusliku erivajaduse märkega, ehk teisisõnu, kus kool rakendab õpilasele tõhustatud või
erituge õppes osalemiseks, umbes 3% õpilastest. Erivajaduste spektri võivad moodustada
autismispektrihäirega õpilased, aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilased, emotsionaal- ja
käitumisprobleemidega lapsed, erinevate kõnehäiretega õpilased ja üldiste õpiraskustega õpilased.
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Vajadusel rakendamine kõikidele õpilastele üldtoe raames logopeedilist õpiabi (umbes 6%-le
õpilastest) ja/või õpiabi õpiraskustega toimetulekuks (umbes 2%-le õpilastest). Erinevatel põhjustel on
umbkaudu 2%-le õpilastest koostatud individuaalne õppekava, sh nt õppimine välismaal. TÜG-s on
sellel õppeaastal komplekteeritud neli väikeklassi ehk eriklassi, kus ühes klassis õpib 6-9 õpilast. Õpe
väikeklassis võimaldab tavapärasemast individuaalsemat ja õppijat toetavamat õppekeskkonda.
Samas tuleb märkida, et kaasava hariduse poliitika on olnud vastuoluline, sest põhjustab koolides palju
praktilisi murekohti. Koolide meeskonnad on ajalooliselt komplekteeritud üldhariduskooli ja
tavaõpilaste vajadusi silmas pidavalt ning aeg-ajalt tekib olukordasid, kus õpetajaskond (kes samuti viib
läbi väikeklassides tunde) ei oma piisavat oskust, et erivajadusega lapse erivajadust kõige tõhusamalt
adresseerida. Eriti keerulised on juhtumid, kus erivajaduseks on tugev käitumuslik erivajadus (lapse
erivajadus hakkab mõjutama kaasõpilasi) ning sellistel puhkudel on kujunenud välja praktika, mis näeb
ette ulatuslikku koostööd sobivate meetmete leidmisel nii Harku Vallavalitsuse lastekaitse osakonna
kui ka Rajaleidja keskusega.

Ülevaade eelmise õppeaasta suurematest tugikeskuse poolt läbi viidud projektidest
Oktoobris 2017/2018 õa toimus vaimse tervise kuu.
Vaimse tervise päeva ja kuud tähistatakse kogu maailmas oktoobrikuus ning tänavu saame ka meie
rõõmuga märkida, et Tabasalu Ühisgümnaasium peab vaimse tervise tähtsust oluliseks. Seetõttu
tähistasime ka meie erinevate loengute ja töötubadega vaimse tervise kuud.
Meie koolis toimusid lastele lastejooga tunnid, millest kasvas välja kevadel suurem projekt, ehk siis
mitmed meie algklassid ( 1.-4.kl) said lastejooga tunde iga nädal.
Lastejoogat kogenud lapsed õppisid mitmeid meelerahuharjutusi koos ühe Eesti parima lastejooga
õpetajaga Julianna Vasilisiniga.
Lastejooga õpetaja sõnul muutusid lapsed tema tundides märgatavalt rahulikumaks, esialgu ei osanud
lapsed üldse vaikselt olla enda mõtetega, kuid hiljem lapsed lausa ootasid seda joogatundi ja palusid
luba, et saaksid veel kauem joogamattidel pikutada. Õpetaja sõnul olid lapsed ka klassitundides
tähelepanelikumad ja rahulikumad peale lastejooga tundi.
Mis toimub lastejooga tundides ?
Lausa 45 minutit järjest oli igal lapsel võimalus joogaõpetajate Julianna Vasilisini abil kogeda tõelist
rahutunnet. Lastejooga trennides õpivad lapsed erinevate harjutuste ja mängude abil iseennast
tundma ning oma emotsioonidega toime tulema. Jooga aitab igal poisil ja tüdrukul tunda end
väärtusliku pisikese inimesena siin maailmas. Lapsed kogevad usaldust, austust, hinnangute vabadust
ja armastust, mida koolis ja kodus teinekord ehk ei tunneta. Lastejooga mõju paistab eriliselt silma
just nende laste puhul, kes tavaliselt pudeliski püsida ei taha: joogat tehes õpivad nad rahulikumad
olema. Laste tänutunne ja sära silmis peale joogatundi tõestab veenvalt, et hetked iseendaga on
vajalikud nii väiksele kui suurele.
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Noorte toitumine ja toitumishäired
Toitumishäired on noorte hulgas väga suureks probleemiks, paljud noored kannatavad ülesöömishäire,
buliimia ja anoreksia all. Samuti käib tihti kaasas toitumishäirega ka depressioon, seega on oluline
ennetada läbi kogemusnõustamise toitumishäirete äratundmist.
Meie kooli külastas kogemusnõustaja Agneli Saat, kes kohtus 7.-11. klassi tüdrukutega, et jagada enda
kogemusi söömishäiretega toime tulemisel. Söömishäire on raske psühhiaatriline haigus, mis ilmneb
sageli teismeeas või mõni aasta varem. Esmased viited sellele seisundile võivad olla muretsemine oma
kehakaalu või -kuju ja söömise pärast; käitumine, mille tagajärjeks on kiire ja liigne kaalu langus;
ilmselge söömise piiramine või söögist keeldumine; liigsöömishood, millega võib kaasneda tahtlik
oksendamine; ülemäärane sportimine. Sageli ei oska lapsed ja noored neid nähte ise ära tunda ja
kirjeldada ning paljud neist varjavad oma muret lootuses, et tulevad ise sellega toime. Agneli rääkis
tüdrukutele iseenda loo, mis kindlasti andis igale kuulajale juurde teadmisi, kuidas vajadusel nii
iseennast kui teisi aidata ja hädasolijat ära tunda.
Samuti koos Agneliga käis meil külas Eesti üks tuntuim bikiinifitnessist Helena Mang. Tema rääkis
samuti tüdrukutele trennist ja toitumisest. Sealhulgas ka tervislikust toitumisest ja sellest, kui palju
peaks trenni tegema ja sööma ning millal on see juba toitumishäireks kujunenud.
Peale loengut soovisid paljud tüdrukud meie kogemusnõustajaga Agneliga individuaalset vestlust, sest
mitmed tüdrukud tundsid, et neil on ka mõni mure söömisega esinenud. Samuti peale Agneli loengut
tema enda depressioonist julgesid tulla ühe klassi tüdrukud rääkima enda sõbrast lugu, kes endalt elu
soovis võtta! Õnneks jõudsime sellele loole jälile ja üks noor sai seekord päästetud. Ehk siis noored ei
julge rääkida ja ei oska muret ära tunda, kuid teiste kogemusi kuulates oskavad nad ära tunda ja
märgata.

Küberkiusamine/ koolikiusamine ja ennetamine
Koolikiusamine on läbi aegade toimunud, kuid tänapäeval on kiusamisel üha suuremad mõõtmed, sest
virtuaalmaailmas on kõik võimalik. Täiendavalt on oluliseks murekohaks see, et füüsilises keskkonnas
toimuvat kiusamist saavad ümbritsevad inimesed/koolitöötajad märgata ja sekkuda, kuid
küberkiusamine toimub suletud FB/instagram/snapchat gruppides, kuhu koolil ligipääsu ei ole.
Seetõttu on just lapsevanemate ja kaasõpilaste julgus sellest tugikeskusele rääkida väga olulisel kohal.
Täiendavalt korraldab kool iga-aastaselt ennetuseesmärgilisi tegevusi.
Loengut on käinud pidamas erinevad inimesed Lääne-Harju politseijaoskonnast + oleme koostööd
teinud Telia inimestega kampaaniast Suurim Julgus. Kiusamisvastast loengut käisid tegemas veel
lauljad Helen Adamson + Margus Vaher.
Kõige suurem võit meie tugikeskuse silmis oli siiski esineja Ilona Kirst, kes rääkis lastele enda loo
kiusamiskogemusest ja sellest, kuidas ta kiusamisega toime tuli.
Tema loengud on siiani kõige rohkem tugikeskuse jaoks vilja kandnud just seetõttu, et lapsed on peale
tema loengut ennast väga palju avanud ja mitmed uued juhtumid on meieni jõudnud.
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Loengute ajal hakkasid mõned lapsed klassides nutma ja seega saime kohe aru, et nende lastega on
midagi juhtunud! Hiljem juba tegelesime tugikeskuses nende lastega individuaalselt. Usun, et läbi
sellise loengu vähendasime mitmeid kiusamisjuhtumeid!
Lastele ongi vaja aegajalt meelde tuletada, et sõbra kiusamine teeb haiget ja see vana tõde kehtib kõigi
puhul, et „ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks!“
Meelemürkide koolist eemal hoidmine
Meie kooli külastas kogemusnõustaja Immanuel Volkonski. Immanuel rääkis oma lapsepõlvest,
vanematest, eeskujudest, sõprusest, koolikiusamisest, meelemürkide kasutamisest ja selle
tagajärgedest. Immanuel Volkonski on endine narkomaan, kes aastast 2009 on narkosõltuvusest
vaba. Ta ei joo ega suitseta, on rõõmsameelne ja igati positiivne inimene, kes on lõpetanud Tartu
Ülikooli ning praegu lõpetamas magistriõpinguid Tallinna Ülikoolis. Immanuel teeb koostööd Politseija Piirivalveametiga ja talle on antud tiitel "2015. a Lõuna Prefektuuri parim sõber".
Koostöös politseiga viisime läbi meie koolis ka narkoreidi, mis andis selgelt lastele märku, et selline
tegevus on keelatud ja mõnuainete tarvitamine on tuvastatav ka hilisemalt ning karistused on väga
ranged!
Seksuaaltervise alase teadlikkuse tõstmine
Seksuaaltervise alane haridus on riikliku õppekava osaks, kuid pidasime oluliseks ka selle täiendavat
käsitlemist väliesinejate poolt.
Loenguid said 5.-6. klassi õpilased. Esinemas käisid väga teadlikud professionaalid Eesti Seksuaaltervise
Liidust. Teema on laste jaoks väga põnev ja tihti enda kooli inimeseõpetuse õpetaja ei anna lastele
infot nii avatult kui külalislektor, seetõttu peame oluliseks kaasata ka külalisi väljastpoolt kooli.
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MUUTUVA ÕPIKÄSITLUSE RAKENDAMINE
Kujundav hindamine
TÜG rakendab kõigis esimestes klassides täielikult kujundavat hindamist. Kujundav hindamine
tähendab traditsioonilise hindamise asemel hindamist tagasiside läbi.
Näide: Õpilane teeb etteütluses väga-väga palju vigu, kuid need vead on valdavas osas pika-lühikese
hääliku segamini ajamise vead e. korduvvead, siis õpetaja annab tagasiside stiilis: „pead harjutama
veel lühikese ja pika hääliku vahet tegemist“.
Samuti on tunnistus üles ehitatud konkreetsete oskuste omandamise taseme põhiselt ning ei hinda
ainet ühe terviku hindega.
Näide tunnistuse 1 leheküljest (7st):

2. klassiastmest lisandub (täiendavalt) sõnalisele hinnangule põhiainetes ka numbriline hinne.
(Vanemate küsitluse tulemus 2017 kevad, lisaks veel õpetajate arvamus, et vanemad ei kontrolli ega
huvitu niivõrd laste saavutustest, kui numbrid puuduvad). Oskusainetes jätkuvad sõnalised hinnangud.
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3. klassis lisandub ka oskusainetes sõnalisele hinnangule numbriline hinne. Põhjuseks laste soov (paljud
lapsed saavad väga häid hindeid just nimelt ainult oskusainetes). Soovime tagasisidestada ja
motiveerida lapsi läbi heade hinnete.
Alates 4. klassist on rakendatud täielikus mahus traditsiooniline hindamine.

Ainete lõimumine
Projektõpe
Peaaegu kõik tegevused elus on projektid, sest on ju kasvõi poeskäigul projekti tunnused. Projekt on
kindla eesmärgi saavutamine, kindlaks tähtajaks ning seda piiranguid (aeg ja/või raha) arvestavalt.
Oleme läbiviinud majasisest projektõppe koolitust, kuid eelmisel õppeaastal soovisime projektõppe
viia ülekooliliseks traditsiooniks.
Suurepärane võimalus kõike eelnevat ellu viia avanes projektõppe rakendamisega koolis.
Mida tegime: kõigepealt pidime koolitama õpetajaid ja välja töötama teesid, mida me tahame
projektõppetundidega saavutada. Kuna tegemist on suure kooliga (ligi 1000 õpilast), siis jagasime
teemad sellel aastal lendude põhiselt, õpetajad tuginedes õppekavale ja konsulteerides õpilastega
sõnastasid teema, komplekteerisid meeskonna ja valisid oma “bossi” ning töötasid välja projektõppe
nädalakava. Kuna kasutame online dokumendi jagamise platvormi Google Drive, siis said õpetajad oma
mõtteid lisada ka jooksvalt. Google Drive’s valmistati ette ka õpilaste tööjuhendid ning laaditi üles
meeskondade töölehed.







Projektõppepäevad 1. - 9. klassid. Kolm päeva tegevusi.
5. klassid - "Kui ma oleksin sündinud keskajal." Vaata lähemalt siit.
6. klassid - "Kooli meediatoodete loomine ja tegemine (ajaleht, blogi, youtube, raadioklipp)."
Vaata blogi, kus see ka Youtube video siit. Ajalehte loe siit ja raadiot saad kuulata siin.
7. klassid - "Toit Eestis." Vaata lähemalt siit.
8. klassid - "Ole terve." Vaata lähemalt siit.
9. klassid - "Praktilise kogemuse läbi omakultuuri sügavusteni." Vaata lähemalt siit.

Tulemus:




Projektõppenädala tegevustesse oli kaasatud 1.-9. klassid, sh kokku 820 õpilast ja 43 õpetajat.
Projektõppe nädala tulemusi tutvustati kogukonnale, tulemused nähtavad ka Youtube’s.
Otsustati hakata iga-aastaselt korraldama projektõppenädalaid.

Ettevõtlusõpe
Õpilaste ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtluse õpetamine on meie kooli paremaks muutmisel
võtmeküsimus. Tabasalu Ühisgümnaasium on õpetanud majandust-ettevõtlust üle kümne aasta. 2017.
aastal valiti kool ettevõtlikkuskonkursi Edu ja Tegu nominendiks kategoorias „ettevõtlustegu“.
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Tabasalu Ühisgümnaasium on lisanud ettevõtlus-majandusõppe kooli õppekavasse igale kooliastmele:
1) 1.-5. klass õpib Junior Achievement programmi alusel, käesoleval aastal lisandus ka 6. klass
2) 7.-9. klass saab valikainet "Ettevõtlus"
3) 10.-12. klass saab majandusõpet
Oleme seadnud eesmärgiks, et iga klass, mis on seotud
ettevõtlusõppega, külastab vähemalt korra aastas üht Harjumaa
ettevõtet. Ühiste mõttetalgute tulemusena oleme jõudnud
järeldusele, et edasiseks arenguks on vaja luua olukord, kus
õpilased ise loovad ja genereerivad midagi sellist. Tulenevalt
viisime 2017 a. sügisel läbi äriideede konkursi "Ajujaht TÜG-s", kus
1 voorus laekus 40 äriideed, millest 20 parimat sai edasi ja
tutvustas žüriile ideede prototüüpe. Kirjeldatud tegevuse saime
läbi viia kaasates vanemad.
Ettevõtlusalase teadlikkuse tõstmiseks algklassides korraldasime
eelmisel suvel ettevõtlusalase laagri algklasside õpilastele. Osales
30 õpilast, kes tegutsesid erinevates õpitubades ning valmistasid
kinkekarpe, mille laagri lõpul laadal maha müüsid ja saadud tulu
annetasid Tallinna Loomade varjupaigale.
Käesoleva kuu ettevõtlusalaseks põnevaks sündmuseks on uudne
TÜG48 (Garage48 eeskujul) e üle-eestilised ettevõtluspäevad
Tabasalu Ühisgümnaasiumis 9.-12. klasside õpilastele!
TYG48 on sündmus, kuhu on oodatud noored üle Eesti, et
üheskoos tõdeda "Minu rikkus on minu kätes" ehk kuidas
teostada iseenda mõte ideest toodete või tegudeni.
Samuti on ettevõtlusõppe oluliseks osaks selle sidumine karjääriõpetusega ning eelmise perioodi
ettevõtlusõppega seotud tegevustest saab välja tuua järgnevat:
Karjääriõpetus


Töövarjupäev (10.-12. klassi õpilased majast väljas töövarjuks)



Eesti Töötukassa töötoad (individuaalne nõustamine) läbi õppeaasta 8.-9. ja 12. klass



Metalli töötuba (8.a ja 8.b klass), koostöö Tabasalu Noortekeskusega

Loov- ja uurimistööd
Käesoleval aastal suuremahulise täienduse saanud projektõpe on oma tuuma saanud juba aastaid
rakendatud loov- ja uurimistööde näol. Vastavad õpilastööd käsitlevad samuti kõiki projekti
läbiviimisele omaseid etappe, kuid lisavad sinna täiendavalt ka vorminduslikud nõuded, mis harjutavad
õpilasi juba varakult oma projekte korrektselt ja kolmandatele osapooltele arusaadavalt edasi andma.
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Täheldasime, et paljud õpilased jäid korrektsete vorminõuete jälgimisega hätta ning tagamaks
suuremat õnnestumiste hulka muutsime oluliselt senist loovtööde juhendit. Kui varasem juhend oli
ammendav loetelu kõikidest töö kirjutamisega kaasnevatest nüanssidest, siis uuendatud
juhendmaterjal on eristanud peamise protsessi ning detailid (kasutades Wikipedia lehelt tuttavat
linkimiste süsteemi). Eelmisel õppeaastal esmakordselt katsetatud lähenemine osutus äärmiselt
edukaks ning kõrgekvaliteediliste tööde hulk kasvas hüppeliselt.

DIGIARENGUD
TÜG pälvis 2016. aastal riikliku tunnustuse kultaseme „digitaalselt aktiivne kool“, mille saamine eeldas
tõenduspõhiselt rohkete digiedulugude saavutamist. Rahvusvahelised projektid, laiapõhjaline uute
tarkvarade kasutus ainetundides (Loquiz, Kahoot jm), digiviktoriinid, personali digiteadlikkuse
tõstmine sh läbi rahvusvahelise koostöö jne.
Oleme jätkanud samal kursil ning 2018. aastal olime ühena neljast Eesti koolist kutsutud „aasta
digitegu“ tutvustama ka Kultuurikatlas toimunud riiklikule haridustehnoloogia konverentsile Edu EXEX.

Digi ei ole kunagi olnud eesmärk iseenesest, vaid vahend õpiväljundite mitmekesisemaks
saavutamiseks. Seetõttu on esmatähtis just meie õpetajate teadlikkus selle vahendi poolt pakutavatest
võimalustest.
Vähem tähtis ei ole võimalus neid vahendeid kasutada. Seetõttu on jätkunud suured projektid, et
tagada võimalikult suur digivahendite kättesaadavus nii õpilastele kui õpetajatele.
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Riistvara
 2018/2019 õa on kool saanud endale uue sise- ja välisvõrgu ühenduse (uus kaabeldus ja
seadmed), millega oluliselt tõsteti internetiühenduse võimsust ja stabiilsust.
 100% klassides on digiprojektorid.
 100% kõikidel õpetajatel on koolipoolsed arvutid ja kõigil soovijatel lauaarvuti asemel
sülearvuti.
 2018/2019 õa viiakse koolis läbi õppetööd 26 interaktiivse tahvli + projektori abil, mis
võimaldavad näidata nii slaide kui videosid, kuid täiendavalt ka interaktiivsele materjalile
tahvlil oma märkmeid ja jooniseid lisada (+ salvestada ja veel lisaks palju funktsioone).
 Õpilaste kasutada on 2 statsionaarset arvutiklassi.
 Tundi on võimalik rikastada ka läbi kahe mobiilse arvutiklassi (sülearvutid või tahvelarvutid).

Aineõppe ja digiõppe lõimimine
Ainetundides oli tekkinud vajadus arendada õpilaste ja õpetajate digioskusi uuel tasemel, sh videote
valmistamine ja töötlus, online küsitluste läbiviimine, nendest kokkuvõtete tegemine, robotite
ehitamine ning programmeerimine jms. Eesmärgiks oli kõik tegevused siduda kooli õppekavaga,
teemad sõnastada õppeainete ülesed, innustada erinevaid õpetajaid koos tegutsema ning teemad
siduda igapäevaeluga.

Robootika
Juba aastaid on 5.-6. klassides matemaatika tunni osa robootika. Selle tarvis on välja töötatud ka
lõimitud ainekava. Tundides kasutame LEGO MINDSTORMS Education EV3 komplekte.
Tulemuseks on huvitavad tunnid, kus õpilased ehitavad robotid ja siis panevad need etteantud
trajektooril liikuma.
Tulemus:
ligi 200 õpilast õppeaastas saab 14 tundi robootikat matemaatika tundide raames.
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PROGRAMMEERIMINE
●
TÜG on välja töötanud ainekava
visuaalse programmeerimise (CodeMonkey,
CodeHS,
Scratch
jms)
lõimimiseks
matemaatika tundides 1.-6. klassides ning
Rasbperry Pi kasutamise matemaatikamuusika suunaklassides. Tunnid toimuvad
rühmades ning töö tunnis toimub nii
individuaalselt kui ka paaristööna.
●
Rasbperry Pi kasutamiseks 6. klassi
matemaatika-muusika suunaklassides on
õpetaja Kristi Jaason koostanud Google
Classroomis õpilastele kinnise Raspberry Pi
kursuse. Kursuse lehel on koostatud õppematerjalid sh teooria, ülesanded, projektid,
tagasiside õpilaste tööle.
●

Lisaks pakume IT-alaseid valikkursusi gümnaasiumis (rakenduse loomine ja programmeerimise
alused, programmeerimine (JavaScript), arvuti kasutamine uurimistöös).
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Digiüritused
Code Week
Code Week 2017; planeerimisel Code Week 2018.
Code week 2017 - Tabasalu Ühisgümnaasium läbis ülitiheda konkursi ning sai loa ja toetuse Code
Week'i läbiviimiseks. Google'i korraldatud Code Week´i eesmärgiks on anda kõigile õpilastele võimalus
tegeleda infotehnoloogiaga, saada inspireeritud sellest, et tehnoloogia peab arendama uuenduslikke
lahendusi reaalmaailma probleemidele. Google'i eesmärgiks on toetada õpilasi nii, et nad on
võimelised olema tulevaste tehnoloogiliste uuenduste loojad, mitte ainult tarbijad.
Tabasalu Ühisgümnaasium soovib projektiga soodustada:
● positiivset suhtumist infotehnoloogiasse, pakkudes esimesi samme programmeerimises,
● toetada kooli uuenduslikke õppemeetodeid ning
● arendada digipädevust koolis.
Tabasalu Code Week (PROGRAMMEERIME KOOS) toimus 17.-20. oktoobril 2017.
Code Week'i kava:
17.10 – programmeerimise töötuba Harjumaa koolidele,
18.-20.10 – programmeerimise töötoad TÜG õpilastele,
19.10 – programmeerimise töötuba lapsevanematele.
Programmeerimist õpetasid algajatele nii kogenud õpilased kui ka õpetajad. Meie kooli õpilased ja
lapsevanemad said valida töötubade teemadeks:
*Igale vanusele sobivad lõbusad programmeerimissaidid
*Mobiiltelefonide helinate loomine Sonic Pi abil

Turvalise interneti päev
Turvalise interneti päeva tähistame järjepidevalt. Pöörame tähelepanu sellele, et igast
internetikasutajast sõltub, milline on interneti sisu. Suheldes viisakalt ja õigusi austavalt panustame
sellesse, et internet oleks meeldiv ja turvaline keskkond. Sellel aastal korraldasime kõikidele klassidele
turvalise interneti teemal plakatite võistluse, vaatasime improteatrit ja tegime Kahoot viktoriini.

Digiviktoriinid
Juba teist aastat toimus gümnaasiumiastmele suunatud inglisekeelne vabariiklik orienteerumisega
digiviktoriin Loquiz, selle aasta teema oli "Eesti 100". Osales 20 meeskonda üle Eesti.
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Kodanikupäeva nädala kolmel päeval, 29. novembrist - 1.detsembrini toimusid kodanikupäeva raames
4.-12. klasside õpilastele Kahoot-viktoriinid

Projektid
Erasmus+KA2
Tabasalu Ühisgümnaasium programmi Erasmus+KA2 koordinaatorina juhtis projekti õpiväljundit,
milleks oli inglisekeelne ettevõtluskursus gümnaasiumile rakenduses Canvas. Valminud tunnikavad on
valminud koostöös Läti, Islandi, Itaalia, Kreeka partneritega. Kõik partnerkoolid on kasutanud valminud
materjale tundides ning soovivad ka edaspidi loodud e-tunde oma ettevõtlustundides kasutada.
Värbamisveeb
Tabasalu Ühisgümnaasium on loonud interaktiivse värbamisveebi, mis tutvustab kooli töötingimusi,
võimalikke täiendavaid hüvesid ning võimaldab tööle kandideerijatel saada kompaktset, selget ja
objektiivset teavet koolis pakutava kohta. Värbamisveebi kaudu on võimalik lihtsalt otseteena esitada
kandideerimisavaldus ning sellele lisatavad dokumendid. Värbamisveeb on ülevaatlik interaktiivne
lahendus nii kandideerijale kui koolile, vt tyg.ee
Tulemid:
-

Vakantsed ametikohad täideti 100%.
Konkursidel osalenute hulk suurenes üle 100% võrreldes varasema kahe õppeaastaga.
Saavutas ulatusliku kõlapinna nooremate õpetajaametisse pürgijate seas (kandideerijate
keskmine iga oli ca 15a noorem kui kooli varasem demograafiline keskmine vanus).
Koolis algatati värbamisveebi projekti edasiarendusena ka mentorlusprogramm uutele
töötajatele, mis võimaldab uutel töötajatel toetatumana ning lihtsamalt kooliellu sulanduda.

Õpetajate õpilood
Tavaks on saanud koguda koolis kokku õpetajate õpistsenaariumid, mida nad on koos õpilastega
tundides läbi viinud, et teisedki nendest ideid saaks ammutada https://opilugu.wordpress.com/.

Info jagamine
2017/2018 õppeaastal tõhustas kool teadlikult kommunikatsioonivaldkonda, sest koolimajas toimuvad
igapäevased vahvad tegevused vajasid väärilist kajastamist. Seetõttu kasvas ligemale neljakordselt
kooli Facebook lehel olevate kajastuste hulk.
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Täiendavalt toimub koolis info jagamine koolitöötajatele nädalakirja kaudu ning huvigruppidele
kuukirja ja klassiblogi kaudu.
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ÕPPETOOLID
Alltoodus on välja toodud õppetooliti viimase õppeaasta sündmused, mis tavapärasele
õppekasvatustööle täiendavat väärtust tõid.

ALGÕPETUSE ÕPPETOOLI TEGEMISED 2017-2018
Kõik need üritused on abiks laste silmaringi ning ainealaste teadmiste omandamisel ja samuti
vanemate kaasamisel.
Traditsioonilised kooli üritused:
 sügisandide näitus
 leivanädal
 mardi-ja kadripäev
 päkapikupäev
 jõululaat
 emakeelepäev (nädal)
Esmakordselt toimus
 Projektõpe „Meie juured“

Meie õpetajad maakondlike ürituste korraldajana:
 Maakondlik üritus „Programmeerin ise“ (R.Onton ja meeskond)
 Maakondlik tüdrukute joonistuspäev „Minu rahvuslike mustritega kleit“ Eesti 100 raames
(R.Sander, R.Onton ja meeskond)

Osalemine olümpiaadidel ja ainealastel võistlustel
 Matemaatika maakondlik võistlus Pranglimine
 Matemaatika rahvusvaheline võistlus Känguru
 Ajakiri „Täheke“ jubejuttude võistlus
 Maakondlik poiste joonistusvõistlus
 Maakondlik tüdrukute joonistusvõistlus
 3. klasside õpioskuste ainepäev
 Maakondlik etluskonkurss
 Maakondlik matemaatika olümpiaad 4.-6. klass




Erinevate uuenduslike õppemeetodite kasutamine ainetundides
Erinevate tarkvarade kasutamine (Miksike, Kahoot, Avita e-tund)

Õppekäigud
 Pria projekt, kus lapsed said taludes käia ja maaelu sh loomadega tutvuda
 Ahhaa keskuse külastus Tartus
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Energiaavastuskeskuse külastus
Muraste looduskooli külastus
Harjumaa muuseumi külastus

OSKUSAINETE ÕPPETOOLI TEGEMISED 2017-2018
Oskusainete õppetooli valitud ürituste eesmärgiks oli täiendavat huvi äratada õppeainete vastu ning
praktikas rakendada ka koolitundides omandatud teadmisi.
Traditsioonilised üritused
 Sügisene spordipäev
 Talispordipäevad
 Rattamatk
 Kevadine spordipäev
 Algklassidele tennisetunnid
 Koolikontsertid
 Näitused aatriumis
Esmakordselt toimusid
 Jüriööjooks - osalesid kõik Harku valla koolid
 „Jalgpall kooli“ algklassidele
 Võrkpalliturniir
 Meie õpetajate korraldatud maakondlikud üritused
 Jalgpall 1.-3. klassidele (L.Ilves)
 Jalgpall 4.-5. klassidele (L.Ilves)
Osalemine olümpiaadidel ja ainealastel võistlustel
 Rahvastepall (maakondlik) 4.-5. kl (5.koht)
 Jalgpall 8.-9.kl maakondlik (1.koht) ja edasipääs vabariiklikule EKSL-i finaalvõistlusele, kus
saavutati 2.koht
 Jalgpall 1.-3.kl maakondlik (1.koht)
 Jalgpall 4.-5.kl maakondlik (1.koht) ja edasipääs vabariiklikule EKSL-i finaalvõistlusele, kus
saavutati 3.koht
 TV10 (3.koht, 3.koht, 2.koht)
 Maakondlik teateujumine 8.-9.kl tüdrukud (3.koht)
 Maakondlik teateujumine 8.-9.kl poisid (3.koht)
 EKSL-i finaalvõistlus ujumises (1.koht, 2.koht, 3.koht)
 Maakondlik muusikaõpetuse olümpiaad (3.koht ja 8.koht)
 Vabariiklik muusikaõpetuse olümpiaad (Hõbediplom)
 Harku Valla Laululaps (1.koht, 2.koht, 3.koht)
 Rahvusvaheline koorikonkurss Krakowis (2.koht)
Lisaks koostas kunstiõpetaja I.Raudsepp ka oma e-õpivara.
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HUMANITAARAINETE ÕPPETOOLI TEGEMISED 2017/18
Osalemine olümpiaadidel ja ainealastel võistlustel
 III koht maakondlikult 6. klasside õpioskuste olümpiaadilt (Loo Koolis, osales 30 võistkonda)
 Osalemine üle-eestilisel kodanikupäeva digiviktoriinis; 9. koht 5.-6. klasside arvestuses (osales
1813 õpilast). Lisaks olime rohkearvulised osavõtjad, sest meie koolist osales 93, 69%
õpilastest)
 V koht maakondlikult eesti keele olümpiaadilt (96 õpilase seast)
 II koht maakondlikult ajaloo-olümpiaadilt nii gümnaasiumis kui 5.-6. klasside arvestuses
 Rahandusministeeriumi eripreemia õpilaste teadustöö riiklikult konkursilt (konkursile laekus
158 tööd)

Üritused TÜG-s




Kodanikupäeva tähistamine; Kahoot viktoriin 5.-12. klasside õpilastele
Emakeelenädal; traditsiooniline oma kooli emakeelepäeva etteütlus 5.-12. klassidele;
luuletaja/tõlkija Doris Kareva külas 9.-12. klasside õpilastel
Raamatu ja roosi päeva tähistamine; osavõtjateks kogu kooli õpilased, õpetajad kui teised
töötajad

Õppetöö





Head riigieksami tulemused eesti keeles (vabariigi keskmine 62,2; TÜG-s 67, 9)
Ettevalmistused tasemerühmadeks gümnaasiumi valikkursustes tekstiõpetus ja ortograafias
Koostöö kirjastusega Maurus ja õpetajate koolitamine ning 2018/19 õa e-õpik „Praktilise eesti
keele“ kursus
Projektõppenädala raames osalesid õppetooli õpetajad erinevates projektides, paljud olid
seotud just nimelt ajaloo-alase projektiga 5. klassidele „Kui ma oleksin sündinud keskajal“

REAAL- ja LOODUSAINETE ÕPPETOOLI TEGEMISED 2017/18
Traditsioonilised kooli üritused:




loodusainete nädal oktoobris
ettevõtlusnädal oktoobris
matemaatika nädal jaanuaris

Esmakordselt toimusid:





Jäätmetekke vähendamise nädal novembris
Mardilaat ja õpilasfirmade müügipäevad (ettevõtlusõpetuse raames) oktoobris ja novembris
Ajujaht ja äriideede võistlus
TÜ loengud "Võimatuse füüsika" (9.-12.kl)
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Meie õpetajad maakondlike ürituste korraldajana:





Maakondliku füüsikaolümpiaadi korraldamine (M. Reedik)
Maakondliku III geograafia teemapäeva korraldamine (V. Meesak)
Maakondliku matemaatika olümpiaadi korraldamine (4.-6.kl) (K. Hein, Ü. Pellja, I. Madison)
Õpilasfirmade laat märtsis (meie ja Tallina koolide õpilasfirmadele)

Osalemine olümpiaadidel ja ainealastel võistlustel
 Geograafia olümpiaadi koolivoor 7.kl
 Geograafia maakondlik olümpiaad detsembris + ühe õpilase pääs vabariiklikule geograafia
olümpiaadile
 Geograafia teemapäevad + viktoriin 3 korda õa jooksul
 Bioloogia maakondlik olümpiaad + ühe õpilase pääs vabariiklikule olümpiaadile
 Matemaatika maakondlik olümpiaad
 Tallinna ja Harjumaa meistrivõistlused matemaatikamängus Mathable
 Matemaatika maakondlik võistlus Pranglimine
 Matemaatika rahvusvaheline võistlus Känguru
 Matemaatika maakondlik võistlus Kobras
 TÜ teaduskooli matemaatika võistlus Kuubik
 Matemaatika maakondlik võistlus Nuputa
 Füüsika maakondlik olümpiaad
 Vabariiklik ettevõtlus- ja majandusvõistlus Creatlon oktoobris
 Harjumaa Parim Õpilasfirma; esinemine, osalemine, stendiettekanne
 Üle-piiri turundus. Õpilasfirmade laat Värskas; esinemine, osalemine, stendiettekanne
 Majandusolümpiaadi piirkonnavoor (gümnaasium) + ühe õpilase pääs vabariiklikule
olümpiaadile
Auhinnalised kohad (1.-3.koht) maakonnas olümpiaadidel ja ainevõistlustel veel:
 Mathable - Harjumaa ja Tallinna meistrivõistlused - 1.koht Rasmus Vahtra 9.kl
 Matem maakondlik võistlus Pranglimine 1. etapp (7.-12.kl) – 2.koht neidude arvestuses
 Pranglimise võistluse Harjumaa finaal gümnaasiumile – 1.koht Carina Ruut, 10.kl
 Majandusolümpiaadi piirkonnavoor (gümnaasium) – 1.koht Rene Rässa, 12.kl; 2.koht – Diana
Pachner, 12.kl
 Bioloogia maakondlik olümpiaad – 1.koht Ann Valdi, 11.kl
 Geograafia maakondlik olümpiaad – 1.koht Patrick Parts, 9.kl
 Tallinna ja Harjumaa koolide õpilasfirmade laat – 3.koht minifirma Mõnus maitse
 Kolmes aines – bioloogias, geograafias ja majandusõpetuses - pääsesid meie õpilased edasi
lõppvooru ehk vabariiklikule olümpiaadile.
 Majanduse rahvusvahelise eksami (ESP – Entrepreneurial Skills Pass) sooritasid sel sügisel
(2018) 4 12.klassi õpilast, kes tegid eksami väga hea tulemuse peale, keskmiselt 77% ning said
kätte sertifikaadid. Eksam on läbitud, kui tulemus on vähemalt 70%.

Õppetöö



Mini-mini õpilasfirmade, mini-õpilasfirmade ja gümnaasiumi õpilasfirmade loomine
E-õppevara koostamine
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L. Koppel - gümnaasiumi geograafia III kursuse digimaterjalide koostamine Tallinna Ülikooli
Digiõppevara projekti raames
Arvukalt oma tarbeks koostatud e-õppematerjale nii loodus- kui ka reaalainetes ning
ettevõtlusõpetuses
Plickers ainetunnis

Erinevate uuenduslike õppemeetodite kasutamine ainetundides




E-külalistund geograafias
Erinevate tarkvarade kasutamine
Õppekäigud ettevõtlusõpetuses ja loodusainetes (näiteks Ahhaa keskusesse Tartus,
Energiaavastuskeskusesse Tallinnas, Muraste looduskooli)

VÕÕRKEELTE ÕPPETOOLI TEGEVUSED 2017/2018
Eelmine õppeaasta oli keeleõpetajatele raske, sest seoses õppeaasta jooksul lahkunud kolleegidega oli
meie õpetajate koormus erakordselt suur ning seetõttu oli mõneti vähem igapäevase õppetöö kõrvalt
aega, et korraldada täiendavaid tegevusi. Sellest hoolimata õnnestus läbi viia kaks suuremahulist
projekti:


Loquiz - võõrkeelte õppetooli juhtimisel toimus 16. novembril 2017 gümnaasiumiastmele
suunatud vabariiklik orienteerumisega Loquizi digiviktoriin "Eesti 100". Võistluse ühendavaks
jõuks oli inglise keel, aga mäng eeldas osalejatelt veel palju muud - laia silmaringi, info otsimise
ja seoste loomise oskust, olulise eristamist ebaolulisest, loogikat ning orienteerumisoskust.
Seda võiks nimetada uuenenud õpikäsitluse pärliks, kus ühtekokku on lõimunud kõrgel
tasemel inglise keele oskus ning teadmised eesti kirjandusest, majandusest, muusikast,
kultuurist, kunstist, ajaloost, geograafiast, bioloogiast ning spordist. Küsimuste koostamisse
olid kaasatud õpetajaid kõigist õppetoolidest. Kõik see leidis väljundi Loquizi digirakenduses õpilased avastasid Tabasalu erinevaid kohti, kuhu küsimused olid laiali jaotatud ning õigesse
kohta jõudes avanesid rakenduses küsimused.



Keele- ja kultuurireisid - võõrkeelte õppetool on korraldanud juba 15 aastat keele- ja
kultuurireise inglise keele õpilastele Inglismaale, Maltale ja Iirimaale. 2018. aasta
kevadvaheajal käis järjekordne grupp õpilasi keelekeskkonnas oma keeletaset parandamas,
seekord Iirimaal, Galway linnas. Lisaks inglise keele õppereisidele on populaarseks muutunud
ka vene keele õppereisid Sankt Peterburgi, kus 2018. aasta maikuus käisid kõik 9ndate klasside
õpilased.
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SÖÖGIARVED JA SÖÖMINE
Koolis toimub söömise registreerimine kooli elektroonilise õpilaspiletiga.
Kool pakub:
Toidukord

Kellaaeg

Hind

hommikupuder
koolilõuna
päevapraad
pikapäevasöök

7.40-9.20
9.30-13.30
alates 12.20
alates 13.30

0.45
kõigile õpilastele tasuta
1.75
0.70

Söögiarved saadetakse lapsevanema meiliaadressile söömisele järgneva kuu esimesel poolel.
Arve tasutakse Harku Vallavalitsuse arvele arvel näidatud kuupäevaks (14 päeva jooksul). Meiliaadressi
muudatustest palume teavitada.
Tasumisel palume selgitusse märkida õpilase täisnime ja klassi.
Kui tasutakse mitme lapse eest korraga, palume selgitusse märkida kõikide laste täisnimed ja klassid.
Soovi korral on võimalik teha ettemaks.
Kuu lõpuks tekkinud ettemaks ja võlgnevus kantakse üle järgmise kuu arvele.
Kui õpilasel ei ole elektroonset õpilaspiletit mingil põhjusel esitada, võib ta küsida klassijuhatajalt
ühekordselt asenduskaardi. Asenduskaardiga ei saa süüa päevapraadi.

HUVITEGEVUS
Huvitegevuse kalender koolis on meie huvijuhi K.Kalmi eestvedamisel olnud kestvalt tihe. Alltoodus
on esile tõstetud mõned märkimisväärsematest sündmustest, mis õnnestus eelmisel õppeperioodil
läbi viia.

Uued ettevõtmised


Ööteater "Meie elu" osalejad 5.-7. klass, idee ja korraldus kooli õpilasesindus.
Valmis improetendus noorte kooli ja igapäeva muude tegemiste teemadel.
Osales 45 õpilast

13.-14.
04.2018



EV100 munanäitus, osalejad 1.-12. klass. Näitusele tuli 300 muna

27.03.2018



Playbox 1.- 4. klass korraldaja kooli õpilasesindus

22.03.2018



Jüriöö rännak ja teatejooks valla koolidele ja asutustele
Osales 100 jooksjat. Korraldaja oskusainete õppetool

19.04.2018

35



Trimestri õpetaja valimine, korraldaja kooli õpilasesindus

läbi
õppeaasta

Rahvakultuuri huviringide tegevus


Harju maakond tänas XII laulu- ja tantsupeo juhte. Eesti Rahvatantsu ja
Rahvamuusika Selts andis üle tunnustused rahvamuusika peol osalenud
kollektiivijuhtidele. Samuti tunnustati peol osalenud parimaid Harju maakonna
rahvatantsurühmi ja nende juhendajaid, kelle seas oli ka Tabasalu kooli 1.-2 kl.
tantsurühm - juhendaja Astrid Väizene
3.10.2017



Kontsert "Laulude õhtu" Harkujärve kirikus.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi poistekoor ja Suurupi naiskoor Meretule

17.11.2017



Tabasalu Ühisgümnaasiumi poistekoor (juhendaja Elen Ilves) Krakowi
advendifestivalil 7.-12. detsember 2017. Hõbediplom

7.-12.
12.2017



MA-MU kooride kontsert

15.12.2017



MA-MU ansambel (juhendaja Piret Puusta) osales Harjumaa vokaalansamblite
festivalil. 2.-3. klasside ansambel saavutas 1. koha; 4.-5. klasside ansambel
eripreemia; 6.-7. klasside ansambel 4. koht ja trio 3. koht
17.11.2017



EV100 "See kauge hääl" ühiskontsert Tabasalu Ühisgümnaasiumi poistekoor,
Suurupi naiskoor "Meretule" ja Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor 4.02.2018



Eesti Kooriühing aastapreemia.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja ja dirigent Elen Ilves sai
kultuuriministri tänukirja 2017. aasta koorimuusika konkurssidel ja festivalidel
saavutatud silmapaistvate tulemuste eest.

20.01.2018

Tabasalu Ühisgümnaasiumi poistekoor EMLS 30 juubelilaulupäeval
Kuressaares

16.06.2018

Segarahvatantsurühma KIRJU VÖÖ JA TÜG neidude rühma
esinemineTallinna Raekoja platsi jõuluturul

29.12.2017



IV Üleriigiline A. Raudkatsi nim. võistutantsimine osales rahvatantsurühm
"Säde" (juhendaja Astrid Väizene)

16.17.02.2018



MA-MU koor (juhendaja Piret Puusta, klaveril Martin Pajumaa) osalemine 2nd
Lorenzo de’ Medici International Chotal Festivalil
Koor ja ansambel osales kolmes kategoorias: Cat. D - Children Choirs, Cat. G
- Popular, Folk, Gospel, Barbershop, Jazz and Modern Ensembles, Cat. M Modern and Contemporary Music . Tulemuseks saadi hõbediplom igas
kategoorias.
mai 2018



Rahvatantsrühmade kontsert "Suvele vastu" Muraste koolimajas"Säde", "Kirju
vöö" juhendaja Astrid Väizene




5.06 2018

Miniprojektid


Motospordi tutvustus Tabasalu koolis

7.06.2018



Turvalise interneti päev - plakatite võistlus, improteater ja Kahoot viktoriin



Stiilinädal, korraldaja õpilasesindus

6.02.2018
15.-19. 01
2018
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Traditsioonilised sündmused


Õppeaasta avaaktused

1.09.2017



Karneval (Mardid, Kadrid ja teised tegelased) 1.-4. klass

16.11.2017



Õpetajate päev. Koolitunde annavad 11. ja 12. klassi õpilased

3.10.2017



Muuseumi- ja karjääripäev (külastatakse muuseume, õppeasutusi ja
ettevõtteid) Fotod: klasside erakogud

oktoober
2017



Tagasi kooli, 44 külalisõpetajat

1.11. 2018



Päkapikupäev



Jõulupeod



Jõululaadad (neljal esmapäeval)



EV100 aastapäeva aktused



Mister Tabasalu 2018, korraldaja kooli õpilasesindus

5.12.2018
detsember
2017
detsember
2017
veebruar
2018
16.märts
2018



TÜG tantsupäev

20.04.2018



Direktori vastuvõtt tublimatele õpilastele

juuni 2018



Õppeaasta lõpetamine, aktused

juuuni 2018
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Hoolekogu ja vanematekogu
Kooli jaoks on väga olulisteks koostööpartneriteks kõiki peamiseid kooli huvigruppe koondav kooli
hoolekogu ning kõikide klasside lapsevanemate esindajaid koondav vanematekogu.
Käesoleva lapsevanemate üldkoosoleku järgselt toimuvad koosolekud klassides. Uued
klassikomplektid peavad samuti valima eneste hulgast lapsevanema, kes klassi seisukohti rõõme ja
muresid vanematekogus esindaks.
Vanematekogu liikmete hulgast valitakse lapsevanemate esindajad ka kooli hoolekokku (3). Kuna
käesoleval aastal on hoolekogu pikaaegne esimees Kari Maripuu teatanud soovist rollist taganeda
seoses nõudliku ajaga põhitöö vallas ning kuna tava näeb ette, et hoolekogu esimeheks on
lapsevanemate esindaja, siis on vanematekogul ees ka tähtis ülesanne uute hoolekogu liikmete
valimiseks.
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