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Hea koolipere!

Me elame ja töötame neljandat nädalat erakordselt keerulises olukorras.
Olime sunnitud päevapealt uude paradigmasse astuma ja selles toime
tulema. Kõik varem planeeritu ja harjumuspärane tuli käigult ümber
mõelda, me pidime hakkama kasutama õppimiseks ja õpetamiseks uusi
viise ja vahendeid. Digikultuuriaasta 2020 sai hetkega reaalsuseks meie
kõigi jaoks.
 
Kõik ei tule meil alati kohe välja, aga me kohaneme ja õpime. Me ei karda
teha vigu, me õpime vigadest. Vajadusel saame tuge kolleegidelt,
õpejatatelt, klassikaaslastelt. Me töötame meie õpilaste võimalikult hea
hariduse nimel, aga me arvestame ka sellega, et me kõik, õpilased,
õpetajad, lapsevanemad, terveks jääksime. Ka vaimselt terveks.
 
See olukord saab ükskord läbi. Maailm pole pärast seda enam endine. Selles
muutunud ühiskonnas on vaja terveid, elurõõmsaid ja üksteist toetavaid
inimesi. See on meie kõige suurem eesmärk praegu. Kõik koos me saame
sellega hakkama.
 
Olgem terved ja rõõmsalt värvilisi kevadpühi!
 
Ene Tannberg

Eestimaa õpib ja tänab
HTM tõstab esile, et eriolukorras ja distantsõppe tingimustes on oluline

tunnustada haridustöötajaid, kes on pidanud täielikult muutma oma

töökorraldust ja õpetamismeetodeid, olles praegu rohkem kui kunagi

varem maailmas eeskujuks.

 

MHG juhtkond otsustas kooli poolt esitada aasta õpetaja nominentideks

Külli Karaski (põhikooli õpetaja), Kristi Kreutzbergi (gümnaasiumi õpetaja)

ja Kadri Leppoja (elutöö preemia). Kandidaate saavad esitada ka õpilased ja

lapsevanemad kuni 26. aprilli südaööni https://www.hm.ee/et/gala



Teated
Eriolukord ja kaugõpe jätkub vähemalt 1. maini

Avalduste vastuvõtt Pre-IB ja Diploma õppekavadele on alanud.

Avalduste vastuvõtt lõpeb 1. mail 2020. Rohkem infot leiate kooli

koduleheküljelt.

6.–9. aprill – gümnaasiumi 4. perioodi viimane nädal, 12. klassi õpilastel

lõpeb õppetöö

18.–26. aprill – koolivaheaeg

6.–12.04 – MHG lemmikloomanädal. Terve selle nädala jooksul on teil

võimalik kooliperega jagada oma lemmikloomi. Oma pilt lemmikust lae

üles: https://padlet.com/somelarl/mhglemmikloomad

Jätkuvalt ootame  meme-konkursile “Minu distantsõpe”. Enda tehtud

meem saada huvijuhi e-maili aadressile.

 

 

Õnnitleme
Kooli töötajate sünnipäevad

Jelena Nikolajeva – 06.04

Ivika Hein – 07.04

Kirstin Karis – 07.04

Janika Kaljula – 11.04

 



 

 


