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1. Senise kaasamisprotsessi jooksul kogutud materjali mõtestamine parima hariduse- ja
noorsootöömudeli kokku kirjutamiseks.
2. Haridusvaldkonna olulised teemad
1. Senise kaasamisprotsessi jooksul kogutud materjali mõtestamine parima
hariduse- ja noorsootöömudeli kokku kirjutamiseks.
Piret Jeedas ja Kadri Suni tegid kokkuvõtte seniste kokkusaamiste põhjal kogutud
materjalidest. Märksõnad, mis tõstatusid esile erinevatelt kokkusaamistelt, on õuesõpe,
loovus, meeskonnatöö, projektiõpe, kooli füüsiline keskkond. Noorsootööle võiks tähelepanu
mudelis pöörata noorsootööle. Noortega kohtumiselt jäid kõlama mõtted ja soovid, et
õppimine oleks eluline ja seostatav ja õpetajad võiksid enam suhelda õpilastega kui võrdsete
partneritega. Noortele anda rohkem vastutust ja valikuid. Omaalgatuslikud projektid.
Tunniplaani koostamisel tuleb olla paindlik, et arvestada huviharidusega.
Arutleti, kuidas omavalitsus saab aidata kaasa soodsa pinnase loomisel, et soovitud arenguid
hariduses ja noorsootöös enam ellu viia. Raha ja aeg. Toetada ühisprojekte, korraldada
kogemuste jagamist, koostöist õppimist nii õpetajate kui õpilaste. Õpetajate tunnustamine.
Leiti, et tulevikus võiks kord aastas või paari aasta tagant võtta luubi alla valla hariduselu ja
noorsootöö. Millised on trendid, kuidas ja soovime liikuda? Võiks luua näiteks hariduse
nõukoja, kuhu kuuluksid haridusspetsialistide kõrval ka näiteks ettevõtjad. Nõukoda annaks
tagasisidet viimase aja arengutele ja teeks ettepanekud, mida haridusmaastiku kujundamisel
silmas pidada. Tõdeti taas, et oluline on valla eelarves osa hariduse eelarvest planeerida
ühistegevusele, koostööprojektidele, mitte otse asutustele.

Räägiti ka tugispetsialistidest. Jäi kõlama seisukoht, et HEV lapsed jäävad õppima
kodulähedastes koolides ning omavalitsus tagab tugispetsialistid. Traditsioonilised huviringid
jäävad koolide juurde. Kui õpilaste arvu tõttu ei ole võimalik koolipõhist huviringi käimas
hoida, tasub mõelda väikeste koolide baasil ühiste tegevuste peale, näiteks laste
rahavatantsurühm ja lastekoor jne. Pikemas perspektiivis oleks mõistlik luua ühine huvikool
(sport, kunst, täpisteadused).
2. Haridusvaldkonna olulised teemad
Arutati, mis teemad on olulised ja vajavad kindlasti ülevaatamist enne uue valla
moodustumist.
Otsustati: Järgmisel kokkusaamisel vaadatakse üle haridusvaldkonna olulised korrad
(transport, töövihkute kompenseerimine gümnaasiumis, toit, tunnustamine jms.) Eeltöö teevad
Silja Peters ja Kadri Suni.
Järgmine koosolek toimub 24. augustil kell 11 Põltsamaa Tõrukese lasteaias.
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