
 
 

VEEBRUARI KUU HARIDUSJUHT 

Veebruaris 2018 Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktor, Natalja Vergun, sai rahvusvahelise 

stažeerimisprogrammi stipendiumi ning võitis unikaalse võimaluse pikaajaliseks (28 päeva) stažeerimiseks 

kahes Sloveenia uuendusmeelsetes koolides: Gimnazija VIČ ja Osnovna Šola Mirana Jarca. 

Natalja Vergun külastas Sloveenia koolide tunnid, kus vaatas kuidas toimub õpetaja ja õpilaste vaheline 

suhtlemine, hindas füüsilise keskkonna mõju aine õpetamisele, sai teada kasutatavatest õppemeetoditest, 

rääkis õpilaste ja õpetajatega õppeprotsessist ja selle korraldusest. Lisaks sellele, mõlemates koolides astus 

ta klasside ette, et tutvustada Eesti riiki. Lisaks nutikatele tutvustavatele videotele tegi ta oma mängu 

võrdlevas vormis.  

Tutvuge täisblogiga, kus Natalja Vergun jagab oma mõtteid ja kirjutab, mida ta on näinud, kogenud, 

tundnud Sloveenia hariduse valdkonas olles koolijuhtide vari ja osaledes koolide igapäevases elus. 

https://nvljubljana2018.wordpress.com/page/2/ 

 

TMRG VEEBRUARI KUU HARIDUSTEGU 

Peaminister Juri Ratas külastas TMRG 

21.veebruaril 2018, Eesti Vabariigi 100. juubeli eel, külastas meie gümnaasiumi Eesti Vabariigi peaminister 

Juri Ratas ning viis läbi 10.-12. klasside õpilastele kodanikutunni "Meie Eesti". Juri Ratas rääkis õpilastele 

kodaniku initsiatiivist ning iga Eesti elaniku tähtsast rollist meie riigi arengus. Suur rõõm ja au meie koolile 

võta vastu meie koolis nii tähtsaid külalisi. 

 

Eesti skulptor Tauno Kangro õpetas meie õpilasi 

Veebruaris 2018  meie kooli õpilased osalesid eesti skulptori Tauno Kangro töötoa töös, kus loodi 

skulptuure alumiiniumist karkassi ja šveitsi plastiliini abil, just selles tehnikas nagu Tauno Kangro oma 

skulptuure valmistab. Õpilaste tööd said maestrolt kiita. Lisaks, osalesid meie kooli õpilased Tauno Kangro 

ekskursioonil, kus skulptor tutvustas neile oma skulptuure vanalinnas ning jutustas oma töödest stuudio-

galeriis. Õpilased said teada, kuidas toimub skulptuuride loomine, kuidas kunstis kajastub reaalselt 

eksisteeriv maailm ja kuidas kunstiteoses kajastub looja isiksus. Kohtumised toimusid projekti "Visuaalne 

kunst - skulptuur ja teater" raames Haridusameti toetusel ja MTÜ Hea Loome Majandus algatusel. 

 

TMRG sisemise terviseraja avamine 

Veebruaris 2018 TMRGs toimus sisemise terviseraja avamine. Pidulikus ürituses osales Eesti tuntud 

vehkleja, Euroopa ja maailma meistrivõistluste võitja Irina Embrih ning Alo Lõoke, Eesti terviseradade 

loomise eestvedaja ja "Eesti terviserajad" sihtasutuse juht.  

 

Meediakursus õpilastele Arvo Iho juhendamisel 

Veebruaris 2018 jatkas TMRGs meediakursus gümnaasiumi õpilaste jaoks, mille raames toimusid tunnid 

tuntud eesti režissööri ja professori Arvo Iho juhendamisel. Projekti raames käisid õpilased ekskursioonil 

BFMis ning osalesid meediatundides TMRGs, kus õpisid videosalvestuse põhitõdesid, tegid koduse tööna 

videoklippe. Arvo Iho õpetas õpilasi, mis reegleid tuleb järgida öösel ja päeval filmimisel, kuidas valida 

valgustust ja "mängida" sellega. Samuti analüüsis ta õpilaste poolt tehtud videoklippe ja andis tagasisidet. 

Mõned videod olid väga head ja professor kiitis õpilaste töide tehnilist lähenemist ja tööde ideid.  

Lisaks, meedia tundidele, veebruaris oli õpilastel unikaalne võimalus olla telestuudios, kus tehti "Eesti laul 

2018" Eesti poolt esitatava laulu Eurovisiooni poolfinaali. Õpilased vaatasid saate lindistust ETV kanali 

režipuldi taga ning samuti ka stuudios, kus lindistus toimus.  

Projekt “Meediakursus TMRG gümnaasiumi õpilastele Arvo Iho juhendamisel” on toetatud Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ja Integratsiooni Sihtasutuse poolt. 

https://nvljubljana2018.wordpress.com/2018/01/23/23-01-esimene-paev-gumnaasiumis-vic/
https://nvljubljana2018.wordpress.com/2018/02/05/saagem-tuttavaks-osnovna-sola-mirana-jarca/
https://nvljubljana2018.wordpress.com/page/2/


 

Projekti „Roheline kool“ Tallinna koolide ja lasteaedade seminar TMRGs 

Veebruaris 2018 meie gümnaasiumis olid külas „Rohelise kooli“ projektis osalevate Tallinna lasteaedade 

ja koolide esindajad. Meie gümnaasiumi „Rohelise kooli“ tegevusega tutvustasid külalisi projekti 

koordinaator ja töögrupi liikmed, kes rääkisid üksikasjalikumalt projektitegevustest. Oma ettekannetega 

külaliste ees esinesid ka 3., 8. ja 9. klasside õpilased. Seminaris osalejatele viidi läbi ekskursioon 

koolihoones, et tutvustada meie gümnaasiumi terviserada, rohelise kooli stendid ja muud kooli võimalused 

selles valdkonnas. 

 

Mustamäe lasteaiad külastasid TMRG 

Veebruaris 2018, meie kooli hea traditsiooni raames, külastasid Mustamäe lasteaiad TMRGi, kus meie 

kooli õpetajad ja töötajad tegid lastele huvitava programmi. Lasteaia õpilaste jaoks olid korraldatud 

raamatukogu tunnid, loovtöö meistriklassid, keemia teaduskatsete demonstratsioon. Kõik tegevused olid 

suunatud selleks, et teha produktiivset koostööd teiste Mustamäe koolieelsete asutustega ja valmistuda lapsi 

kooliks. 

 

Haridusprogramm „Tark koolivaheaeg“ TMRGs 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis toimus meie kooli haridusprogramm „Tark koolivaheaeg“, mis 

toimus 26.02.-02.03.2018 algkooli õpilaste jaoks. Antud targa koolivaheaja suund kõikides tegevustes oli 

infotehnoloogia, robootika, teadus, aga ka loovtöö tegevused, konkurssid ja viktoriinid. Haridusprogramis 

koolivaheajal võtis osa 46 meie kooli õpilast. 

 

 


