TEGEVUSARUANNE 2017
MTÜ Tarvastu Kool on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute
vabatahtlik ühendus. Ühingu eesmärgid on Tarvastu kooli arengu toetamine ja
traditsioonide hoidmine ning jätkamine.
Oma eesmärkide saavutamiseks oleme 2017. aastal ellu viinud järgmisi tegevusi:

LOOVUSLAAGER TARVASTUS 2017
Suvises LOOVUSLAAGRIS osales 40 õpilast I- IV klassist.
Selle aasta teemaks oli ISE TEHTUD, HÄSTI TEHTUD.
Laagripäevad andsid võimaluse loovuse ja omaalgatuse arenguks ning laiendasid
laste silmaringi.
Ekskursioonil Murese lambakasvatustallu said lapsed teadmisi lambakasvatusest,
kogeda tallede toitmist ja karjase ametit. Õppisid kuivviltimist. Bonifatiuse gildis
toimus majaga tutvumine ja erinevad õpitoad, kus õpiti käsitööseebi valmistamist,
klaasvitraaži algtõdesid ja tüdrukud meisterdasid endile kenad patsikummid.
Olustvere mõis lummas lapsi oma uhke hoonega ja väikeste käsitöömajadega.
Tutvuti põneva liivsöövitustehnikaga, klaasipuhumisega ja keraamika töökojas
meisterdati silinderkruusi. Tarvastu käsitööait koostöös Muuseumisõprade Seltsiga
õpetas lastele näpunööri punumist ja triibuvaiba kudumist. Ekskursioonil Eesti
Piimandusmuuseumi õpetati lastele, kuidas kodus jäätist valmistada ja kohukese
tegemist.
Projekt arendas laste kunstihuvi ja positiivset suhtumist isetehtud asjadesse,
väärtustas eesti rahvakultuuri
ja õpetas hindama eesti toitu. Meie projektis oli laps looja ja kultuurielu edasikandja.
ESMASPÄEV- MURESE LAMBAKASVATUSTALUS

lambad

TEISIPÄEV- OLUSTVERE MÕISAS: KLAASIPUHUMISE-, LIIVSÖÖVITUSE-JA
KERAAMIKA ÕPITOAD

klaasipuhumine

KOLMAPÄEV- BONIFATIUSE GILDIS
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NELJAPÄEV- EESTI PIIMANDUSMUUSEUMIS

kohuke

REEDE- TARVASTU KÄSITÖÖAIDAS
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Loovuslaagrit toetasid KOP (kohalik omaalgatusprogramm), Tarvastu Vallavalitsus,
Tarvastu Gümnaasium ja MTÜ Tarvastu Kool.
Meediakajastus: Tarvastu Teataja juuli, 2017
Tarvastu Gümnaasiumi koduleht http://tarvastu.vil.ee/ juuni 2017
.HEINO PARSI nimeline ANIMAFILMI FESTIVAL 2017
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IV animafilmi festivali teemaks on „MINE METSA, TULE METSA“
Jaanuarist märtsini toimusid õpitoad õpilastele ja õpetajatele.
Nüüd alustas tööd žürii, kes valis välja vanuseklassi parimad.
Lõppüritus toimus 21. aprillil Tarvastus.
IV animafestivalile laekus 50 filmi Eestimaa koolidest ja lasteaedadest. Päeva avas
Heino Parsi tütar Ene Pars. Järgnes meenutushetk Tarvastust pärit animaatori Heino
Parsi töödest-tegemistest. Festivalile olid kutsutud kõik filmide autorid.
Toimusid MTÜ Nukufilm Lastestuudio õpitoad, kus sel aastal tutvustati piksillatsiooni
tehnikat. Nukufilmi juhendajate abil lavastati "võimatuid" olukordi, mida tavaelus ette
ei tule( lapsed said jalutada läbi seina, kõndida pea alaspidi jne).Loomisrõõmu ja
põnevust jätkus mitmeks tunniks.
.
Valminud filmiklipid
https://www.facebook.com/tarvastugymnaasium/videos/806988912800548/
Järgnes Mustla Rahvamajas ühine võistlustööde vaatamine ja parimate
tunnustamine.
2017 animafilmi festivali „MINE METSA, TULE METSA“ laureaadid olid:
• Lasteaedade arvestuses Tallinna Päikesejänku lasteaia «Jänes Kitty otsib toitu»
• I–III klassi arvestuses Tarvastu gümnaasiumi «Väikeste putukate elu»
• IV–VI klassi arvestuses Pisisaare algkooli «Mine metsa! Tule metsa!»
• VII–IX klassi arvestuses Viljandi Kesklinna kooli «Artur»
• Õpetajate arvestuses Tarvastu gümnaasiumi «Metsakutsu Mustlas»
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MTÜ Tarvastu Kooli auhind Kiigemetsa Kool «Mustika tort»
Rahva lemmikuks online hääletuse teel kuulutati film « Puu elulugu»
Päev lõppes ühises peolauas.
Meediakajastus festivalist : Sakala 23. aprill 2017, Tarvastu Teataja mai 2017,
Tarvastu Gümnaasiumi FB leht, Tarvastu Gümnaasiumi koduleht http://tarvastu.vil.ee/,
Animafestivali toetasid KULKA, Rahvakultuuri Keskus, MTÜ Nukufilm, Tarvastu
Vallavalitsus, Tarvastu Gümnaasium ja MTÜ Tarvastu Kool.

II MULKIDE MURUMÄNGUD
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II MMM oli lustlik-sportlik- kultuuriline sündmus, millega pakkusime kogukonna
peredele liikumis- ja loomisrõõmu. Sponsoritena olid kaasatud kohalikud ettevõtjad
ja talupidajad, kes said võimaluse reklaamida oma firmat ja toodangut.
Kogukonnas on suurenenud tervislikke eluviise tähtsustavate ja tervisespordiga
tegelevate perede arv.Projekti käigus said pered lisaks kehalisele koormusele
positiivseid emotsioone ja teadmisi paikkonna kultuuriloost.
Tarvastu kogukonna väikestele ja suurtele andis loomisrõõmu ühistööna valminud
seinamaal MINA KA, mis ilmestab Tarvastu Gümnaasiumi I korruse koridori.
Täiskasvanute eeskujul ja toel tundsid lapsed liikumisest rõõmu ja mõistsid kehalise
aktiivsuse olulisust. Sportlikku eluviisi peetakse tähtsaks.
Perega koosveedetud kvaliteetaeg lõi eeldused uute sõpruskondade tekkeks, kellega
hiljem koos sportlikult vaba aega veeta. Kui liikumisharrastusest saab igapäeva elu
lahutamatu osa, on Tarvastu pere tervem, rõõmsam ja tegusam ning osaleb ka
järgnevatel MULKIDE MURUMÄNGUDEL.
Hoolimata vihmasest ilmast olid need mängud igati meeldiv vaba aja veetmise
võimalus igas eas inimestele, millele seekordsed osalejad, keda oli kokku üle 180,
järge ootavad.
II MULKIDE MURUMÄNGE toetasid KOP (kohalik omaalgatusprogramm), Tarvastu
Vallavalitsus, Tarvastu Gümnaasium ja MTÜ Tarvastu Kool, Tarvastu Saariku
mahetalu, Tarvastu Käsitööait, OÜ Valmets, Mulgi Savikoda, Kadri kohvik, Mari
Järve, Mati Valli, Moonika Ruut, Otepää Kristjan, Säga Aaviku talu, My Fitness,
Roosta Puhkeküla, Castle Escape, PrintBest, Abja Spordi ja Tervisekeskus,
Maanteeamet, Nutisport.
Meediakajastus:
ajaleht Sakala –september 2017:
https://sakala.postimees.ee/4233597/mulgi-uudise
Tarvastu Teataja-oktoober 2017:
http://www.tarvastu.ee/documents/1467593/11064362/TarvastuTeataja_oktoober201
7.pdf/40367949-235f-45bf-9d50-fce663ca20bc
Tarvastu Gümnaasiumi koduleht http://tarvastu.vil.ee/
Pildigalerii
https://plus.google.com/photos/109638898760200616990/album/6471967693044125
057?authkey=CPve3PnQ47vhWQ
Tarvastu valla FB leht https://www.facebook.com/groups/412242592153417/
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„ÖÖKULLI JUTURAAMAT“

"ÖÖKULLI JUTURAAMAT" on Tarvastu Gümnaasiumi ja Tarvastu Muusika- ja
Kunstikooli ühisprojekt, kus erinevad kunstiliigid (kirjanduslik
eneseväljendus, kujutav kunst, muusika, draama, helidisain) on lõimitud üheks
tervikväljaandeks.
Kogumik anti välja tähistamaks laste- ja noortekultuuri aastat.
Kogumiku eesmärgiks oli jäädvustada laste ja noorte omaloomingut, mis on sündinud
huvikooli ja üldharidusliku kooli õpilaste ja õpetajate
koostöös. "ÖÖKULLI JUTURAAMAT" kaasas ka üldhariduskooli noored: väljaandes
on Tarvastu gümnaasiumi õpilaste omaloomingulisi jutte ja
luuletusi, kunstiosakonna õpilaste illustratsioone, muusikaosakonna õpilaste
omaloomingulisi muusikapalu ja teksti animeerimist.
Omaloomingu märksõnaks oli "Hetk/sündmus minu elus". Raamatule on lisatud CD,
millelt saab jutte ja luuletusi kuulata gümnaasiumi draamaringi õpilaste
esitluses. Loetud tekste ilmestavad muusikakooli helidisaini õpilaste poolt loodud
taustahelid Lugude vahele kõlavad õpilaste omaloomingulised
muusikapalad. Kasutatud on kaasaegset digitehnoloogiat: osade lugude ettekanded
on lisatud QR-koodidena ja kasutatud on liitreaalsust - esikaanel on võimalik
Aurasma rakenduse abil näha videot õpilaste esitusega, raamatus sees kahte
temaatilist animafilmi.
"ÖÖKULLI JUTURAAMAT" on kasutatav õppematerjalina nii gümnaasiumis kui
muusika- ja kunstikoolis. Kogumik on hea näide üld- ja huvikooli
koostööst ning seetõttu oodatud näidisõppematerjal ka teistes Lõuna-Eesti
muusikakoolides. Seega on raamat lisaks maakondlik- paikkondlikule
tähtsusele oluline laiemalt ning kasusaajate hulk ületab raamatu tiraaži. Raamatu
teeb uudseks kaasaegsete digivõimaluste kasutamine.
„Öökulli juturaamatu“ väljaandmist toetasid KULKA, Tarvastu Vallavalitsus, Tarvastu
Gümnaasium, Tarvastu Muusika-ja Kunstikool ja MTÜ Tarvastu Kool.
Meediakajastus: 29. mail toimus raamatu esitluskontsert, kus osalesid pea kõik
autorid
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https://www.facebook.com/tarvastugymnaasium/posts/827772684055504

EV 100 - 100 JÄRVE JOOKS

100 JÄRVE JOOKS –see on meie kogukonna kingitus Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks.
Meie eesmärgiks on leida erinevates maakondades uusi ja huvitavaid jooksuradasid
ning ühendada need järvejooksud ühtseks võistlussarjaks. Oleme antud projekti
käinud tutvustamas erinevates koolides ja maakondades. Ettevalmistustööd on
sujunud ladusalt, oleme suutnud luua tegusa võrgustiku, kes soovivad osaleda meie
projektis. Loodame kaasata kõik Eesti maakonnad. Lõppürituseks kavandatakse
teatejooks ümber Võrtsjärve.
2017. aastal toimus 23 järvejooksu. Jooksus osalejad said mälestuseks kleepsu 100
JÄRVE JOOKS.
Meediakajastus: Maaleht 25. mai 2017 „Tarvastu kool kingib Eestile juubeliks 100
järve jooksu“
EV 100 -MTÜ kingituse tutvustamine Turundusraadios, mais 2017
Meie projektist saab täpsemalt lugeda https://ev100.ee/et/100-j%C3%A4rve-jooks;
koduleht http://www.100jarvejooks.ee/
https://www.facebook.com/100jarvejooks
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ÕPPEPÄEVAD, KOOLITUSED, SEMINARID

Maakool on sageli kogukonna koolituskeskus. Et innustada koole rohkem
animafilmiga tegelema, korraldasime 2017. aastal MTÜ Tarvastu Kooli meeskonnaga
õpitubasid Paistus, Peetri koolis, Kiigemetsa koolis, Tarvastu ja Viljandi valla
koolides.
Oleme läbi viinud erinevaid koolitusi teemal nutiseadmete kasutamine õppetöös.
Tutvustasime Kalmetu koolis iPadi kasutamise võimalusi õppetöös, drooni
kasutamise õpituba Viljandi valla õpilastele, ……
Ettekannete ja õpitubadega osalesime Viljandi Hariduskonverentsil- „Õppijate
tugipostid Tarvastu Gümnaasiumis ehk kaasava hariduse võlu ja valu“, konverentsil
„Õpiruum avaneb. Digiruum“- „Toimetamised digiruumis“;
Oleme loonud valla asutustele reklaam filmiklippe, animafilme, kujundanud
šokolaadipabereid jne.

ETTEVÕTLUS JA KARJÄÄRIPLANEERIMINE
Ettevõtluspäev Valga Kutseõppekeskuses, karjäärikonverents Viljandis,
Teeviit.
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ÕPPEKAVAPÕHINE ÕUESÕPE I JA II KOOLIASTMES ja
HUVITEGEVUSE TOETAMINE.

MTÜ Tarvastu Kool on koordinaatoriks loodusõppeprogrammide edastamisel ja
elluviimisel. Toetasime õppeprogramme, mis toimuvad väljaspool kooli.
(muuseumiõpe, õuesõpe jne), sõite teatrisse ja heategevusüritustele
(kunstimuuseum, kontserdid).

KOGUKONNA SPORTLIKU TEGEVUSE TOETAMINE
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Olime eestvedajad kogukonna spordiürituste korraldamisel . Laste kergejõustikuõhtu,
Võrtsjärve 46.suvemängud, kus osalesid kõigi seitsme Võrtsjärve- äärse valla
esindused, järvejooksud EV 100 -100 JÄRVEJOOKSU raames, discgolfi väljaku
laiendamine ja võistluste korraldamine)

HEATEGEVUSÜRITUSED
Sõbrapäevalaat, osalesime projektis „Elu nagu muinasjuturaamatus“.
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STIPENDIUM TARVASTU TRAGI

MTÜ Tarvastu Kool poolt välja antava Andrea Flügge-Ahlers mälestusfondi 200eurose stipendiumi Tarvastu Tragi sai Maarja Evert. Stipendium on mõeldud
tunnustamaks Tarvastu Gümnaasiumi 10.-12. klassi hea õppimisega ühiskondlikult
aktiivseid õpilasi.
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