
"Valga Valge Maja sai endale Eesti kauneima kooli tiitli", Valgamaalane, 30. märts 2010
Teisipäev, 30 Märts 2010 00:00

Sirje Lemmik

  

  

President annab neljapäeval Valga põhikoolile üle tiitli «Eesti kaunis kool 2009». Selle
saavutamise nimel tehti kaks aastat tihedat tööd.

      

«2007. õppeaasta alguses leidsime koolis, et arengu huvides on vaja midagi muuta ja olulist
teha,» rääkis Valga põhikooli direktor Tarmo Post sellest, kuidas algas õppeasutuse tee tiitlini.
Et eesmärke paremini ellu viia ja kollektiivi kaasata, loodi neli arendusmeeskonda: õppimise
väärtustamine ja andeka lapse toetamine, lastevanemate koolitamine, Eesti Vabariigi 90.
aastapäeva tähistamine ja kaunis kool.

  

«Töö sai alguse õpilaste huvitavatest ideedest ja ettepanekutest, mida tuleks muuta
kooliruumides ja kooliõues, et luua roheline, lastesõbralikum ja kaunis õpikeskkond,» selgitas
Post. Õpilasesindus korraldas 1.-4. klassi õpilastele jutu- ja joonistusvõistluse «Minu unistuste
kool ja kooliõu» ning 5.-9. klassile ideedekonkursi «Mida tahame Valga põhikoolis muuta?».

  

Kaasatud olid lapsed, vanemad ja õpetajad ning seda vedas kooli tollane huvijuht Liy Teras. Kui
teised arendusmeeskonnad tegelesid oma valdkonnaga aasta, siis «Kaunis kool» jätkus ka
teisel õppeaastal. Projekt koosnes üldjoontes kolmest olulisest osast: kooli ja selle ümbruse
heakorrastamine ja mitmekesistamine; kodanikuks kasvatamise ja olemise õpetamine ning
keskkonnaharidus ja säästlikkus.

  

  

Maja ümbrus muutus oluliselt
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2008. aasta kevadeni külgnes auväärne koolihoone räämas servaga parkla ja sisehooviga,
mida ääristasid ilmetud mururibad. Koostöös linnavalitsuse haljastusspetsialistidega korrastati
maja ümbrus: tehti kogu hoovi haljastus, istutati hekk ja püsikud, rajati mänguväljak koos
päikesekellaga, kaunistati aknad.

  

Poisid tegid tööõpetuse tunnis pingid kooli koridoridesse, lastevanemate abiga õmmeldi
kardinad sealsetele akendele. Kujundati ka kooli õpilaspäevik.

  

  

Kodanikuks kasvatamine

  

  

Kodanikuks kasvatamise osaga seonduvalt viidi läbi vabariigi 90. aastapäevale pühendatud
üritused: laskevõistlus «Valga Valge Maja kotkasilm», Eesti lipu näitus, ajalooline viktoriin ja
filmide vaatamine, Kaitseliidu Valgamaa malevat tutvustav üritus.

  

Koolimajas avati kolm stendi: neist üks kajastas kirjamees Bernard Kangro, teine koolijuht Tõnis
Grünbergi elu, kolmas aga Valge Maja avamist. Tehti ka «Hariduspuu», mis tutvustab kõiki
koole, mis selles majas olnud.

  

Post rõhutas, et väga tõsiselt on mõeldud kooli sümboolikale: nii toimub koolis 8. ja 9. klassi
õpilastele kaks korda aastas lipu-koolitus. «Lipu all saab esimese klassi õpilane esimese
aabitsa ja selle all lähetatakse ellu lõpetaja,» lisas ta. Sümboolikasse on seoses lipukoolitusega
lisandunud logoga laudlina ja lippurite õlalindid.

  

«Et õpilased oskaksid kooli tutvustada, koolitame kooligiide, kes võimelised neljas keeles kooli
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tutvustama,» nentis Post. Lisaks õpivad nad Esta Mefsa käe all Valga linna tutvustama.

  

Heameelt valmistab koolijuhile seegi, et alates 2008. maist kõlab kõikidel kooli üritustel
õppeasutuse hümn, mille sõnad ja viisi loonud kooli vilistlased.

  

Direktor tõdes, et oluliseks sündmuseks kujunes kooli 85. sünnipäeva tähistamine, mille
ettevalmistamise käigus loodi segakoor vilistlastest, õpilastest, lastevanematest ja õpetajatest
ning mis täna Valge Maja Laulukoori nime all tegutseb. Üritusega seoses moodustati ka teine
MTÜ - rahvatantsurühm Pilleriin. Alustati naisrühmaga, nüüdseks on lisandunud segarühm.

  

Koolis tegutseb ka poistekoor, mille loomine tunnistati koolis 2007. aasta teoks.
Traditsiooniliseks ürituseks on saanud kooli suvepäevad ja jõuluball.

  

Kool osales jõulukaartide müügiga edukalt UNICEFi heategevusprojektis «Väike heategu
2007». Kõik koostööpartnerid aga saavad õpilaste endi kujundatud jõulukaardid.

  

  

Keskkonnaharidus ja säästlikkus

  

  

Viidi läbi keskkonnateemaline plakatite konkurssnäitus, istutati metsa, õpiti õues, koguti
vanapaberit ja viidi läbi aktsioon «Teeme ära 2009».

  

«Aktsiooni «Teeme ära» käivitamine tõi muutusi meie igapäevastes harjumustes nii koolis kui
kodus. Üha enam märkasid õpilased põlema unustatud valgusteid ja tilkuvaid kraane.
Hõõglambid asendati säästupirnidega,» rõhutas Post.
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«Et tiitlit saada, oli vaja kõik kahe aasta tegemised kokku koondada ja vormistada raport, mis
lõpuks 40-leheküljeline sai,» ütles Post. «Mõtted said teoks ja tehtu muutis koolielu ja õppimise
huvitavamaks, tegijad pädevamaks, töö- ja õpikeskkonna atraktiivsemaks. Paranesid koolipere
omavaheline koostöö ja suhted huvigruppidega, tõusis osalemisaktiivsus,» võttis kooli direktor
tehtu kokku.

  

Teade tiitli omistamisest võeti koolis veebruaris toimunud aktusel vastu suure aplausiga.
Direktori sõnul on tal suur rõõm selle üle, et kogu koolipere pingutused ja ettevõtmised nii suure
tunnustuse osaliseks said.

  

Samas püütakse kooli jätkuvalt kaunimaks muuta: nii kuulutati 2010. aasta veebruaris välja
koolisisesed konkursid «Parim ainekabinet» ja «Parim algklassiruum», mille eesmärk muuta
klassiruumid atraktiivsemaks ja huvitavamaks.

  

Kauni kooli tüdi väljaandmisega tahavad ettevõtmise algatajad Eesti Õpetajate Liidust aidata
kaasa koolide vaimsuse ja õpilaste väärtushinnangute kujundamisele. Rõhku pannakse nii
kodanikuharidusele, keskkonnasõbralikkusele ja loodushoiule kui isamaalisele kasvatusele ja
lipukultuurile.
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