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Lk. 2
11.11 on võistlustules 
11 KG ja Inspira noort 
lauljat. Tule kuulama! Lk. 3

Kirjaniketuur tõi raa-
matukokku 4 kirjanik-
ku ja palju kuulajaid Lk. 4

ÕEl olid hullud päe-
vad ehk liiga palju 
ühe nädala jooksul

Parimad vene keele tundjad. Foto: Tatjana Truuväärt

Lühidalt

Meie armastus - vene keel!

Reedel, 5. novembril toi-
mus iga-aastane vene kee-
le konkurss. Kui möödunud 
õppeaastal olid gümnaasiu-
miastmes esikohale tulnu-
te grupis meie 12. c klassi 
õpilased,  siis sel aastal olid 
tublid osalejad Ulvar Vah-
ter (10. c) ja Juulia Tšek-
man (10. a) võistkonnast 

"Tšeburek". Võisteldi ristsõ-
nade lahendamises, tõlke-
töös, mälu kontrollharjutu-
ses.  Juba järgmisel reedel, 
12.  novembril sõidavad Tal-
linna osalema vabariikliku-
le festival-konkursile Juulia 
Tšekman ja Sandra Tulk 10. 
a klassist.  Maakonnast sõi-
davad festivalile meie kooli 

2 õpilast ja Vanalinna Põhi-
kooli õpilased.  

Meie koolist osalesid 
konkursil veel 9.  a õpila-
sed Getter Vaha,  Kati Vah-
ter,  Liis Lepik,  Merily Sepp, 
Anna-Marie Vara ja Johanna 
Sepp 10.  c klassist.

Ellen Kask, 
vene keele õpetaja

Tauri Põldemale hõbemedal
Möödunud reedel Ees-

ti Ujumisliidu noortesar-
ja võistlustel tuli meie kooli 
noortel ujujatel Kalevi ujulas 
mõõtu  võtta Tallinna  suur-
te klubide  ning  Keila, Kose, 
Viimsi,  Haapsalu ja  Hiiu-
maa klubide ujujatega. Eel-

misel aastal meile medaleid 
ei tulnud, tänavu rõõmustas 
aga 12aastane Tauri Põlde-
ma -  hõbemedal 100m lib-
likujumises ja tubli isiklik 
rekord 1.26,95. 50m vabaltu-
jumises ujus ta esmakordselt 
alla 30 sekundi, aeg 29,82, 

mis andis talle 9. koha. Kirs-
ti Kask  oli 100m rinnuliuju-
mises kaheksas. Kert Man-
del oli 200m kompleksis 12.  
ning  50m vabaltujumises 
isikliku rekordiga 31,0 16.

Norma Helde, 
ujula juhataja

IRL poliitikud väisasid 
KG-d

4. novembril toimunud 
IRL parlamendifraktsiooni 
Saaremaa visiidi käigus koh-
tusid KG õpilastega poliiti-
kud Liisa Pakosta ja Lauri 
Vahtre.

Liisa Pakosta arutles 
noorte tööhõive ja -puudu-
sega seotud teemadel, Lauri 
Vahtre teemaks olid väärtu-
sed ühiskonnas ja perekon-
nas.

Maidu Varik, 
ühiskonnaõpetuse õpetaja

Juht tänab
Tänan tublit ringijuhti 

Merle Tustitit maakondliku 
rahvatantsu mentorkoolitus 
korraldamise eest.

Tiia Leppik, 
KG Huvikool Inspira 

direktor

Foto: Lauri Vahtre õpilastega 
kohtumisel

Täname tublisid KG õpi-
lasi maakondlikul vene keele 
konkusil ja nende juhenda-
jaid õpetajaid Ellen Kaske, 
Maria Pärna ja Anneli Au-
väärti.

Maidu Varik,  Anu Saabas, 
õppealajuhatajad

Sünnipäevad
Merle Vaha 10.11*
Liis Ojasaar 12.11
Evelin Keller 17.11*
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Milleks meile seda matemaatikat vaja on?
... ehk XXXVII matemaati-
kaõpetajate päevad Põlva-
maal Värskas 23.-24. ok-
toobril 2010.

Nende 2 päeva jooksul 
oli õpetajatel võimalus nä-
ha oma kursusekaaslasi ja 
kolleege, kellega kogemusi 
ja mõtteid vahetada. Samuti 
sisaldasid need kaks päeva 
rohkelt ettekandeid aktuaal-
setel ja huvitavatel teema-
del. 

Kohe esimese päeva algu-
ses räägiti uuest riiklikust õp-
pekavast. Selle kohaselt on 
2011 septembris gümnaasiu-
misse astujail kohustus teha 
matemaatika riigieksam. Sa-
muti on neil võimalus valida 
kitsa ja laia matemaatikaku-
ruse vahel. Nendel päevadel 
räägiti veel sellest, kuidas 
matemaatika ja keemia õpi-
kute autorid ning ka muidu-
gi õpetajad saaksid rohkem 
koostööd teha ning näida-

ta, et need kaks ainet on vä-
ga lähedalt omavahel seotud. 
Õpetajatele jagati ka ideid, 
kuidas koostada uusi ja hu-
vitavaid dünaamilisi slaide, 
mis aitaks matemaatikat pa-
remini omandada. 

Loomulikult ei saanud 
nendel päevadel mööda vaa-
data interaktiivsetest tahv-
litest ja nende võimalustest 
ning ka robotitest räägiti mei-
le. Ei puudunud ka ettekan-
ded põhikooli ja gümnaa-
siumi õpilaste tüüpvigadest 
ning samuti räägiti intrigeeri-
vatest ülesannetest. 

Väga huvitava ettekan-
de ja ekskursiooni tegi mei-
le Reti Randoja Räpina aian-
duskoolist. Tema ettekande 
teemaks oli "Ilu aias ja ilu-
aiandus". Ta rääkis meile, kui 
palju on vaja osata matemaa-
tikat (ning ka füüsikat) aia 
planeerimisel. 

On ju vaja osata seada tai-

mi õigetesse "komplektides-
se", et kõikide ilu välja pais-
taks. Siin tuleb arvestada 
värvide kokkusobivust ning 
taimede kõrgusi, erinevate-
le taimerühmadele eraldata-
vaid maa-alasid jne. Samuti 
on vaja osata segada õigetes 
kogustes väetise ning mürki-
de segusid. Rääkimata (jalg)
teede ja veesilmade kujun-
damisest. Sel teemal oleksid 
paljud õpetajad olnud nõus 
rääkima veel terve ühe lisa-
päeva, kui oleks vaid võima-
lus olnud:) Lähiajal on plaa-
nis sellest kõigest rääkida 
pikemalt kõikidele KG ma-
temaatikaõpetajatele ning ka 
teistele huvilistele.  

Kuid ega siis matemaati-
kaõpetajad vaid ainult ma-
temaatikaga tegele. Peale et-
tekannete oli meil võimalus 
külastada Seto talumuuseu-
mi ja Tsäimaja. Nii saime tea-
da veidi ka setode tavadest 

Sügise suurim muusikaline projekt Saaremaal
STANFORD MUSIC laulu-
konkurss alustab sel nel-
japäeval poolfinaalidega.

Juba teist hooaega mee-
litab publikut Mõnusa Vil-
lemi pubisse uus lauluvõist-
lus. Sügisõhtuti astuvad 
üles noored Saaremaa laul-
jad, et ennast proovile pan-
na ja võistelda väärliste au-
hindade eest. Peaauhinna 
paneb välja Stanford Music´u 
pillipood, kes annab võitja-
le 4000 kroonise kinkekaar-
di. Elisa Eesti auhindadeks 
on uus Samsung telefon ja 
hulgaliselt kõneaega. Lisaks 
jagavad auhindu Club Privi-
lege, kes korraldab finalisti-
dele toreda VIP vastuvõtu, 
Muhu T&T Rehvivahetus, 
Rahva Raamat, Kuressaa-
re Takso, Arensburgi spaa, 
Saaremaa Kaumabaja, Ku-
ressaare Linnateater, Kures-
saare Kultuurivara ja OÜ 
Graveer.

Selle sügise suurim muu-
sikaline projekt Saaremaal 
on kogumas jõudu ja kolm 
eelvooru on nüüdseks selja 
taga. Neljapäeval kell 21.00 

alustatakse poolfinaalide-
ga, kus esinevad 16  pari-
mat. Esimeses poolfinaalis 
esitavad lauljad kohustusli-
ku loo, mille valis neile väl-
ja žürii. Seega tuleb kontsert 
kindlasti põnev ja kirev, kus 
kõigile on antud võrdsed 
võimalused ning ühtlasi või-
malus rikastada oma reper-
tuaari uue looga. 

25. novembril toimuvas-
se järmisesse vooru pääse-
vad edasi 9-10 paremat, kel-
le valib taaskord välja žürii. 
Samuti selgub publiku lem-
mik. 

Kindlasti saavad kõik 
laulukonkursil osalejad ühe 
(või õige mitme) huvitava 
kogemuse võrra rikkamaks. 
Võrreldes eelmise hooaja-
ga on noorte muusikute tase 
kõrgem ja tasavägisem. 

Kogu üritus kulmineerub 
9. detsembril ikka Mõnu-
sa Villemi pubis, kus peaau-
hinna eest võistlevad kuus 
parimat.

Sellel neljapäeval astu-
vad üles Karmel Pea, And-
reas Hõlpus, Maarja-Liis 

Mereäär ja Risto Paiste, 
Sandra Kahu, Anli Luup, 
Silja Litvinova, Grete Paia, 
Jaan-Eerik Aardam, Liisa 
Saaremäel, Anett Sirgo, Me-
rily Sepp, Keidi Saks, Marit 
Kiiker, Kristi Kandima, Kärt 

Männa, Risto Paiste.
Tulge omadele kaasa ela-

ma – tervelt 11 laulajat on ju 
KGst ja Inspirast!!

Annika Väälma, 
konkursi korraldaja

Pildil KG abiturient Risto Paiste (12. a), kellele kuulub eelmise hooaja
konkursi publiku lemmiku tiitel. Selle aasta poolfinaalis ainus, kes

võistleb nii solistina kui duetis Maarja-Liis Mereäärega. Foto: Egon Ligi

ja nende elamistingimustest. 
Õhtul aga esinesid meile ko-
halikud rahvalauljad ja pil-
limees. Suurepärase kont-
serdielamuse aga pakkusid 
Värska Muusikakooli noored  
särtsakad kartmatud ja im-
pulsiivsed tüdrukud ja poi-
sid, kes tegutsevad nime all 
Trallikud. Soovitan soojalt 
youtube`ist nende esinemisi 
vaadata. Loomulikult ei pää-
senud me ka traditsioonili-
sest kohalike rahvatantsude 
õppimisest. Kas te teate, kui 
paljud matemaatikaõpetajad 
tegelevad (rahva)tantsuga? 
See protsent on täitsa suur:)  

Kokkuvõttes võib ütel-
da, et olid sisukad ja huvita-
vad kaks päeva toredate rei-
sikaaslastega SÜG-ist, Leisist, 
Orissaarest ja Vanalinna koo-
list.

Piret Paomees, 
matemaatika õpetaja
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Jamila – parim 
professionaalne 
kõhutantsija 
Eestis

Nädalavahetusel toimus 
Tallinnas VI rahvusvaheline 
idamaise tantsu festival. Kol-
me päeva sisse mahtus palju 
põnevaid tantsukursusi pari-
matelt õpetajatelt nii Eestist 
kui ka Lätist, Soomest, Iis- 
raelist, Ungarist. Mitmest 
õpitoas osalesid ka Inspira 
kõhutantsu õpetajad Jelena 
ja Jamila ning ka abitreener 
Jane. Jamilal oli au läbi viia 
algajate orientali õpituba. 

Reede õhtul toimus fes-
tivali raames ka rahvusva-
heline konkurss Kõhutant-
sutähed 2010, mida hindas 
rahvusvaheline žürii. Eesti 
parimaks professionaalseks 
kõhutantsijaks pärjati Jami-
la (Kati Pruel), üldkokkuvõt-
tes oli Jamila teine   soomlan-
na järel. Meie poolt Jamilale 
PALJU ÕNNE!

Kolme päeva jooksul õpi-
tubade vahel astusid vabala-
val üles paljud eestis tegut-
sevad harrastajate grupid ja 
solistid. Idamast hõngu ai-
tas luua avatud idamaine 
bazaar ja rahvuslikud suu-
pisted.

Laupäeva õhtu sisustas 
värvikas ja väga kõrgetase-
meline galakontsert õpetaja-
te ja külaliste osavõtul. Ga-
lakontserdi vaieldamatuks 
täheks oli Orit Maftsir (ISR), 
kes töötab koos parimate Iis-
raeli muusikutega ning rei-
sib pidevalt rahvusvahelistel 
turneedel. Tema  esinemi-
ne oli lummav ning naudi-
tav tema jõulise karismaatili-
suse tõttu. Oriti sära ja ülim 
professionaalsus suutsid su-
latada muidu nii külmavõitu 
eesti publiku ning aplaus ja 
hõiked saalist ei tahtnud ega 
tahtnud lõppeda. 

Tiia Leppik

Kirjaniketuur Saaremaal

Möödunud kolmapäeval 
kell 11.00  kogunesid luule- 
ja kirjandussõbrad Kures-
saare Kultuurikeskuse saali 
kuulama 4 huvitavat ja isi-
kupärast kirjanikku, kelleks 
olid Tarmo Teder, Kai-Mai 
Olbri, Olavi Ruitlane, Va-
hur Afanasjev. Kõik neli olid 
erinevas vanuses ning kõigi 
looming ääretult omanäoli-
ne. 

Esimesena esitles oma 
kirjutisi noorim -Vahur Afa-
nasjev. Ta on kirjutanud kok-
ku kolm luulekogu,  kaks ro-
maani ning  kaks jutukogu. 
Lisaks kuuluvad tema loo-
mingusse ka laulusõnad 
Orelipoisile, Skriimsilmale 
ja Päris Annyle. Lõpetades 
kohustusliku lühikese elu-
loo tutvustuse, haaras Va-
hur kitarri ning esitas ühe 
pala, mis bluusiliku rütmi ja  
veidi süngete sõnadega saa-
lis õrnalt melanhoolse mee-
leolu tekitas. Edasine luule, 
mida mees küll ainult luges, 
tundus samuti veidi sünge 
alatooniga olevat. Ei tea, kas 
asi oli vihmases ilmas, luule-
taja veidi väsinud olekus või 
milleski muus.

Järgmisena võttis mikro-
foni enda kätte Olavi Ruitla-
ne. Võrulasest kirjaniku loo-
mingusse kuuluvad kaks 
luulekogu, kolm näidendit, 
kaks romaani ning palju ar-

tikleid ja kirjutisi eesti eri-
nevates kultuuriajakirjades. 
Samuti on tema kirjutatud 
„Eestlase ja venelase“ värs-
keim hooaeg. Enne loomin-
gu lugemist vabandas Olavi 
publiku ees, kuna kiire elu-
rütmi tõttu oli niiöelda „va-
na rasva“ peal. Mehe kunst-
nikuhoiak ei jäänud kellelegi 
märkamata. Laual segami-
ni ja krussi tõmbunud luu-
letuste lehed,  lohakas ja 
pehme r kontrastis mehe ka-
reda ja kähiseva häälega, te-
gid Ruitlase etteaste küllalt-
ki meeldejäävaks. 

Edasi anti esinemispulk 
õrnema sugupoole kätte. 
Kai-Mai Olbri, kelle nimi 
on ära märgitud ka maali-
kunsti maailmas, on kirju-
tanud kaks luulekogu, ühe 
proosateose ja ühe näiden-
di. Oma esinemisel ei kasu-
tanud naine kordagi mikro-
foni. Et hääl rohkem kajaks, 
astus ta lavale ning kõndis 
seal oma loomingut lugedes 
enesekindlalt ringi. Erine-
valt teistest kirjanikest luges 
Kai-Mai enamiku oma luu-
letustest peast. Mõndadesse 
oli ta isegi nii sisse elanud, 
et kui sõnas „tahaks tantsi-
da“, siis ta hakkaski korraks 
tantsima. Samuti näitas Olb-
ri oma osavust anagrammi-
de tegemisel ning mainis, et 
tema uues kogumikus ilmub 

neid üle saja. 
Viimasena sai sõna Saa-

remaa juurtega Tarmo Te-
der, kelle avaldatud loo-
mingu moodustavad kaks 
luulekogu, viis novellikogu, 
kaks romaani ja üks essee-
kogumik. Tema, erinevalt 
teistest, ei esitanud luuletu-
si, lisades naljatades, et luu-
let ta enam ei tee, kuna pole 
purjus. Teder luges kuns-
tiraamatust „Solvates me- 
duusi“ omakirjutatud sõna-
lisi tõlgendusi külakunst-
nike maalidele. Tegu oli ni-
melt raamatuga, mille igat 
lehte kaunistasid kunst- 
nike kunstiteosed, millele 
Teder oli kirjutanud lühike-
sed, varjunditerohked pilti 
selgitavad lood.

Kirjaniketuur lõppes tra-
ditsioonilise foorumiga, kus 
publik küll väga agar küsi-
ja polnud, kuid see-eest vas-
tused neile, mida küsiti, olid 
vägagi pikad, põhjalikud 
ning panid kirjanud ka oma-
vahel vaidlema. Selle poole-
teist tunnise ürituse jooksul 
saime tundma omapäraseid 
indiviide, kelle nimed palju-
dele noortele ehk midagi ei 
ütle, kuid tasuvad lähemat 
uurimist. 

Kristi Kandima 12. c, 
kirjaniketuuri külastaja

Pildil vasakult kirjanikud Tarmo Teder, Kai-Mai Olbri, Olavi Ruitlane, Vahur Afanasjev. Foto: Anu Vahter
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Kuressaare Gümnaasiumi õpilasesindus 
esindas kooli EÕELi üldkoosolekul

Kui Kuressaare Gümnaa-
siumi õpilased täisväärtus-
likult vaheaega veetsid, te-
geles kooli õpilasesindus 
aga haridusplatvormi muut-
misega ja parandamisega. 
Nimelt toimus 28.-30. no-
vembrini Eestimaa südames 
Paides Eesti Õpilasesinduste 
Liidu üldkoosolek, kuhu oli 
kokku tulnud 68 liikmeskoo-
li ehk üle 150 inimese, kes on 
astunud EÕELi. Kõigil oli 
üks eesmärk – koolielu pa-
remaks ja haridussüsteemi 
efektiivsemaks muutmine. 

Kuressaare Gümnaasiu-
mi esindasid 2 inimest: Lin-
da Lapp ja Tauno Mihklepp, 
kes mõlemad hoidsid Saa-
remaa au üleval, olles ainus 
kool meie maakonnast, kes 
kohal oli. Lisaks Kuressaa-
re Gümnaasiumile, kuulub 
EÕELi Saaremaalt veel Lei-
si Keskkool, kes volitas sel 
korral oma hääleõiguse meie 

koolile ning Saaremaa Ühis-
gümnaasium. 

Esimesel päeval lausu-
ti avasõnad, jagati ööbimis-
paigad ning elati sisse koos-
olekumeeleollu. Töötati 
töögruppides eelnevalt re-
gistreeritud valdkondades: 
EÕELi arengukava ja tege-
vuskava, EÕELi aasta eelar-
ve,  valimisplatvorm Riigi-
kogu valimisteks 2011 ning 
haridusplatvorm, kus osale-
sid KG ÕElased. Töögrup-
pides arutati juba varem  
koostatud dokumentide üle, 
parandati vigu ja tehti oma 
ettepanekuid. Pärast pikka 
arutelu alustati õhtuse prog-
rammiga.

Teise päeva eesmärgiks 
oli avalik arutelu ja hääle-
tamine, mis toimus man-
daatidega ehk hääleõiguste-
ga. Meie koolil oli mandaat 
number 201 ning Leisi Kesk-
kooli mandaat, mida me ka 

kasutasime, oli number 126. 
Kõik, kes tahtsid, said avali-
kult sõna võtta ning ettepa-
nekud pandi hääletamisele. 
Mõnikord läks isegi vä-
ga suureks vaidluseks ning 
üldkoosolekust kujunes tõe-
line kirglik sündmus. Hooli-
mata sellest, et too kestis ko-
guni 8 tundi, asjaosalised ei 
väsinud ning võideldi oma 
arvamuse eest usinalt. Et me 
väga ära ei väsiks, tehti ka 
tunniajane vaheaeg, mida si-
sustas naeruterapeut, õpe-
tades meile naeruteraapiat. 
Naer andis meile energiat 
ning saime oma tööga jät-
kata. Hääletamine läks edu-
kalt: lõpuks võeti vastu kõik 
dokumendid ning kõik asja-
osaliste soovid said rahulda-
tud. 

Meie õhtune programm 
kujutas endast teematuba-
sid: teatrituba, lauamängu-
tuba, mustkunstituba, maf-

Nemad esindavad Eesti õpilasi. Foto: erakogu

fiatuba ning filmivaatamist. 
Kõik olid väga meeliülenda-
vad ja hästi organiseeritud. 

Viimasel päeval toimusid 
koolitused: avalik esinemi-
ne, kus osales Tauno, hea va-
litsemine, kus osales Linda, 
meeskonnatöö, sündmuste 
korraldamine ja ajaplanee-
rimine. Nüüd on teil kooli-
tatud õpilasesinduse presi-
dent ning võimalik avalike 
suhete juht, kes saavad ka 
inimesi edasi koolitada.

Ja oligi aeg lahkuda. Te-
gemist oli väga hariva ja ko-
gemusterikka sündmusega, 
mis andis meile väga palju 
uusi ideid. Pärast nende for-
muleerimist saate neist lähe-
malt teada. Asi on ootamist 
väärt!

Palju pealehakkamist,

Linda Lapp, 
Kuressaare Gümnaasiumi 
õpilasesinduse president
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Õpilasesinduse hullud päevad – liiga palju 
ühe nädala jooksul?

Miks ei toimunud kolma-
päeval ÕE koosolek? Miks 
ruumi 239 uks on terve nä-
dal lukus olnud? Kus on õpi-
lasesinduse liikmed? Kõigile 
nendele küsimustele tule-
vad vastused järgnevas ar-
tiklis...

Kui Linda ja Tauno lau-
päevane osalemine EÕELi 
üldkoosolekul Paides väl-
ja jätta, siis kõik see algas 
pühapäeva hommikul, mil 
osa ÕEst: Linda, Tauno, Pi-
ret, Kristjan, Mari-Liis, Rut-
tar, Johanna ja Kertu seadsid 
oma sammud Vihula mõi-
sa. Kolme päeva jooksul sai-
me tunda renoveeritud Vi-
hula mõisa mugavusi ning 
ka teadmisi teemal „Kuidas 
võidelda tööpuuduse vas-
tu? - Palgatöö vs. ettevõtlus“ 
koostöös Tallinna Reaalkoo-
li, Rakvere Reaalgümnaa-
siumi, Jõhvi Gümnaasiu-
mi ja EBS Gümnaasiumiga. 
Põhiliselt räägi meile, kui-
das ettevõtjaks hakata, kui-
das oma toodet või teenust 
turustada ning kuidas ta-
gada meeskonna efektiivne 
töö. Pärast teooriat hakkasi-
me õpitut ka praktikas ka-
sutama. Nimelt koostasime 
grupiti erinevaid äriideid 
alustades meelelahutusbü-
roo ja vabatahtlike näite-
trupiga ning lõpetades rah-
vusmustris kondoomide ja 
ööklubibussiga. Innovaati-
liste mõtetega lahkusime Vi-
hula mõisast teisipäeva pä-
rastlõunal.

Kolmapäeval suundusid 
Linda, Piret, Tauno, Mari-
Liis, Minni, Laura ja ka Ka-
ja Puck jälle mandrimaale, 
seekord noortekonverentsi-
le Lahe Koolipäev 2010 „Kes 
juhib meie mängu?“, mis toi-
mus Tartus. Tegelik konve-
rentsipäev oli küll neljapäev, 
kuid elades saarel, Tartu lin-
nast piisavalt kaugel, siis 

möödus ka kolmapäev juba 
„laheda koolipäevana“. Nel-
japäeva hommik Tartus al-
gas poole üheksa paiku, mil 
saarlased ja hiidlased (kes ka 
päev varem Tartusse tulid) 
kogunesid Raekoja platsi-
le. Peale lühiajalist orientee-
rumismängu oli meie lõpp-
peatuseks Vanemuise teater. 
Seitsmetunnise päevakava-
ga astusid meie ette mitmed 
prominentsed isikud: Ain 
Mäeots, Mart Mikk, Peep 
Vain, Juku-Kalle Raid, Urve 
Palo, Rasmus ja Hannes Kal-
jujärv, Leo Võhandu, Uku 
Suviste, Tarmo Leinatamm 
ning kogu ürituse tugiisik/
päevajuht Märt Treier. Rää-
giti mõjutamise erinevatest 
aspektidest – meedia, pere-
kond, ühiskond, kool, meie 
ise ning kasvöi diregent mõ-
jutaja rollis jne.

Reede. Tundub juba 
utoopiline, et jälle lähme 
mandrimaale – kas me ikka 
suudame seda? Ütlus „Kes 
teeb, see jöuab!“ suutis meid 
veel inspireerida edasi mi-

nema. Ja nii me läksime: Lin-
da, Piret, Tauno, Mari-Liis, 
Risto, Kertu, Ain-Joonas, Jo-
hanna, Silvia, Roland ja An-
neli. Isegi praami peal olid 
tekkinud kindlad istekohad. 
Tõdesime, et pole iial nii tih-
ti Muhumaa ja Saaremaaga 
sõitnud. Eelmise aastal sõp-
rus-õpilasesindusteks kuju-
nenud Kohila gümnaasiumi 
ja Viljandi Paalalinna güm-
naasiumi õpilasesindused 
ootasid meid Kohilasse oma 
teisele kokkusaamisele. Tut-
vustasime oma kooli ning 
õpilasesindust. Selle kõrvalt 
õnnestus meil ka meeste esi-
liiga korvpallimängu vaata-
ma minna – SK Kohila vs. 
SK Marcus. Võit kuulus tä-
nu saarlaste kaasaelamisele 
Kohila meeskonnale (92:77). 
Järgmisel päeval arutasime 
õpilasesinduste töid puu-
dutavaid probleeme ning 
nende lahendusi. Samu-
ti leidsime kolme kooli va-
hel erinevaid koostöövõi-
malusi. Nimelt toimub 7.-9. 
veebruar 2011 õpilasvahe-

ISE - grupipilt Vihulas

Kallis hoolekogu. Hakka tööle! Sinu ÕE.

tus. Esimesel aastal katse-
tame seda õpilasesinduste 
liikmete näol ehk neli ÕE lii-
get vahetavad kohad Kohila 
ja Viljandi Paalalinna güm-
naasiumi õpilastega – 2 üh-
te kooli, 2 teise ning neli õpi-
last tulevad KGsse. Samuti 
toimub kevadel järjekordne 
õpilasesinduste kohumine  
Viljandis. Ei jõua ära oodata! 
Laupäeval peale kosutavat 
lasanjet asusime kodu poo-
le sõitma.

Ma loodan, et siin on 
vastused kõikidele küsi-
mustele, mis võisid esime-
sel koolinädalal tekkida nii 
õpetajatel kui ka kaasõpilas-
tel. Kui mitte, siis saate ala-
ti, kallis koolipere, meie poo-
le personaalselt pöörduda. 
Igatahes, ma julgen terve ÕE 
koosseisu eest väita, et me 
oleme selle nädalaga ülimalt 
rahul – saime palju teadmi-
si ning uusi tutvusi. Iga kell 
osaleksin jälle nendel hullu-
del päevadel!

Mari-Liis Sepp, ÖE liige 
ÖE hulludel päevadel osaleja
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Kujundav hindamine versus hindamine
Reedel, 5. novembril te-

gelesid 6 KG õpetajat Viim-
sis uue õpikogukonna loo-
misega, mille eesmärgiks on 
aasta jooksul praktiliste te-
gevuste kaudu katsetada uu-
si võimalusi õpilaste hinda-
mises. Uus, peatselt käivituv 
õppekava soosib õpilaste ku-
jundavat hindamist. Seni har-
jumuspärasest sageli subjek-
tiivsest numbrilisest hindest 
püütakse edasi liikuda süs-
teemini, mis toetakas õppi-
ja arengut, annaks talle mo-
tivatsiooni ja tahet edasi 
liikuda. Viimsis toimunud 
avaseminaril käsitleti lapse-
vanemate ootusi hindamise-
le, hindamist uue õppekava 
valguses, õpilase arengut ja 
selle toetamist. Eksamikes-
kuse ja Viimsi gümnaasiumi 

algatatud ning Euroopa Lii-
du poolt rahastatud projektis 
osaleb ... kooli üle Eesti, nen-
de hulgas KG. Viimsis toi-
munud esimesel kohtumisel 

Kuressaare Gümnaasium liitus kujundava 
hindamise koolitusprojektiga

5. novembril toimus 
Viimsi koolis avaseminar pi-
kemale koolitussarjale "Ku-
jundav hindamine koolis". 
Koolitussari toimub Euroo-
pa Sotsiaalfondi program-
mi "Üldhariduse pedagoogi-
de kvalifikatsiooni tõstmine 
2008-2014" tegevuse "Peda-
googide koostöövõrgustike 
arendamine professionaal-
se arengu toetamiseks" raa-
mes. Koolituse eesmärgiks 
on toetada koole kujunda-
va hindamise rakendami-
sel professionaalse õpiko-
gukonna kaudu. Riikliku 
Eksami- ja Kvalifikatsioo-
nikeskuse poolt läbiviidud 
konkursil said osalemisõi-
guse 20 Eesti kooli 4-6-liik-
melised meeskonnad. Koo-
lituse tulemusena hakkavad 
õpetajad  teadlikult raken-
dama kujundava hindamise 
meetodeid ning planeerivad 

oma tegevusi  kujundava 
hindamise põhimõtetest läh-
tuvalt ning hakkavad jaga-
ma oma kogemusi nii oma 
koolis kui maakonnas.  Ava-
seminaril esinesid ettekan-

netega Lastevanemate Liidu 
esindaja Aivar Haller, Hari-
dus- ja Teadusministeeriu-
mi õppekava talituse juha-
taja Ain Tõnisson, Viimsi 
Kooli direktor Leelo Tiisvelt, 

Viimsi abivallavanem Urve 
Palo jt.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

tutvuti enda grupi moderaa-
toriga, lepiti kokku ajakava 
ja saadi esimene koduüles-
anne. Juunikuuks peaks KG 
koostöökogukonnal vastu-

sed käes olema, millisel ku-
jul, kuidas ja mida me õpilas-
te töös hindama peaksime. 

Marit Tarkin, 
humanitaarosakonna juhataja

“Kujundava hindamise” seminari avamine. Foto: Maidu Varik

KG õpikogukond avaseminaril. Foto: Maidu Varik


