
7.b õpilane Gloria Raudjärv kohtus 1. septembril
Vabariigi Presidendiga ja sai temalt vaktsineerimise
propageerimise eest tunnustuseks tänumärgi. 
Õnnitleme vilistlane Alar Karist Vabariigi
Presidendiks valimise puhul!
23. augustil esines direktor Ene Tannberg kõnega
Eesti õpetajate suurkogul.
3. septembril toimus HTM-i avalik veebiseminar, kus
direktor Ene Tannberg ja õppejuht Terje Hallik
tutvustasid MHG kogemust distantsõppe
läbiviimisel.
Tartu linna noortevolikogu esimeheks valiti 6.
septembril meie kooli 12.a klassi õpilane Liisi
Haljasorg. Soovime Liisile teguderohket ametiaega!

SÜNNIPÄEVAD
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7 .  S E P T E M B E R

M I I N A  H Ä R M A  G Ü M N A A S I U M I
I N F O L E H T

N R .1  

õa  2021 /2022

MÄRGATUD HÄRMAS

2.09 Karin Kannerma
2.09 Tiia Timma

5.09 Valter Kook

7.09

3.09 Mari Maimre

Eva Ingerpuu-Rümmel
7.09 Erika Puusemp
7.09
11.09

Tairo Talvis15.09

Aino Roht
Kaia-Maria Ellik

6.09 Margit Kuusik



EKA ajalookirjanduse preemia kandidaadiks oli meie TOK-i õpetaja Tiina-Erika
Friedenthali raamat "Võitlus ja väitlus teatri üle Eesti- ja Liivimaal 18. sajandi
lõpus ja 19. sajandi alguses." 
Mattias Tammi (11.a) osales saksakeelsel esseekonkursil teemaga "Was
bedeutet Europa für mich?". Deutsch-Baltisches Jugendwerk-i poolt
korraldatud võistlusel toodi Mattiase töö eraldi välja.
Oliver Mõttus (vilistlane) ja Mikk Rooden (12DP) võitsid rahvusvaheliselt
geograafiaolümpiaadilt pronksmedalid ja Euroopa geograafiaolümpiaadilt sai
Mikk Rooden kuldmedali ja Oliver Mõttus pronksmedali. Baltimaade
geograafiaolümpiaadilt tuli Mikk Rooden koju pronksmedaliga. 
Liis Siigur (12DP võitis rahvusvaheliselt keemiaolümpiaadilt pronksmedali.
Uku Andreas Reigo (12DP) pälvis rahvusvaheliselt füüsikaolümpiaadilt aukirja,        
Euroopa füüsikaolümpiaadilt pronksmedali ning Põhja- ja Baltimaade
füüsikaolümpiaadilt pronksmedali.
8.a õpilane Helena Gross saavutas kunstiolümpiaadi vabariiklikus voorus 7.
koha. Tema kohapeal loodud praktiline töö hinnati 3.−4. koha vääriliseks.
Helena õpetajaks on Ivika Hiis.

8.09 – 1.b lastevanemate koosolek

9.09 – juhtkonnaliikmete veebikohtumine Singapuri koolijuhtidega

10.09 kell 8.00 – kohtumine õpilasesinduse liikmetega kõigile huvilistele; 6.b

Tudu rabas õppekäigul; 7.b õppekäigul Oskar Lutsu majamuuseumis

14.–16.09 – 4. ja 7. klassi matemaatika tasemetööd

TÜ Teaduskooli kursustele saab registreeruda kuni 20. septembrini

Registreerimine Rakett69 uuele hooajale kestab kuni 27. septembrini.

http://rakett69.ee
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Roosa Raadio külalisteks olid
noored vilistlased Mariann
Hendrikson ja Oliver Mõttus.



Tartu linna elutööpreemia: Kadri Leppoja

Aasta gümnaasiumiõpetaja kategoorias: Jana Kübar (üleriigilise nominendi

kandidaat) ja Maigi Varusk

Aasta tugispetsialisti kategoorias: Maili Tirel

Aasta õppeasutuse juhi kategoorias: Terje Hallik (üleriigilise nominendi

kandidaat)

Aasta hariduse sõbra kategoorias: Sten Weidebaum, Eesti Laulu- ja

Tantsupeo SA teabejuht (üleriigilise nominendi kandidaat)

Õnnitleme!
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Naudime ilusat sügisilma ja tuleme kooli jala või jalgrattaga. Veedame

võimalusel vahetunnid õues! Kui kellelgi on kodus õues

sportimisvahendeid, mida ise enam ei kasuta, too need kooli ühisesse

kasutusse!

Oleme eeskujuks!

J Ä T K A M E  L I I K U M A  K U T S U V A  K O O L I  T E G E V U S T E G A



25.–27. augustil võis Valgemetsa noortelaagris kohata

üle 120 gümnasisti, kelle heaolu eest seisid: Regita

Saksing, Eleriin Käo, Maili Tirel, Liis Somelar, Jüri

Raudmaa, Valentin Pinar, Tairo Talvis, Ivika Hein, Riina

Murulaid, Janika Kaljula, Allar Aav, Madis Kahro, Kaarel

Viljaste, Helen Rägo, Ene Tannberg, Tiia Lepik, Maiu

Kaljuorg, Helin Semilarski, Martin Pent. Suured tänud

õpetajatele ning meeleoluka laagri loonud õpilastele!

MHG
INFO

G Ü M N A A S I U M I  L A A G E R  V A L G E M E T S A S

22.–24. augustini lihvisid MHG põhikoolide koorilauljad oma lauluoskust

Valgemetsas. Laagris osales 120 koorilauljat neljast kollektiivist:

mudilaskoorist, lastekoorist, poistekoorist ja neidudekoorist. Kogu

ettevõtmine sai teoks tänu meie toredatele õpetajatele. Täname, Teid, head

õpetajad: Kadri Leppoja, Markus Leppoja, Lilia Ilves, Sirle Lorvi, Age

Raimets, Keily Ehasalu, Marje Peedisson, Heiki Puusepp, Jannar Tähepõld,

Tairo Talvis, Vello Vellearu, Saime Aule, Sirle Alekand, Maiu Kaljuorg,

Martin Pent. Suur AITÄH ka kõikidele koorilauljatele ja lapsevanematele.

K O O R I D E  L A A G R I D  V A L G E M E T S A S



Koolivormi tellimisperiood kestab 20. septembrini, tellimused saab kätte

novembri lõpus. https://koolivorm.norrison.ee/8-tartu-miina-harma-

gumnaasium

Koolivormi e-poest saate tooteid tellida aastaringselt, aga seal ei pruugi

alati teile sobivat toodet olemas olla. Neid küll lisatakse jooksvalt.

https://norrison.ee/et/144-tartu-miina-harma-gumnaasium

Taaskasutusest huvitunud koolipere liikmed saavad omavahel suhelda FB

grupis MHG koolivormi laat. Ka vana sümboolikaga tooteid võib kasutada.
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Kutsume üles kõiki kooli teklit

kandma igapäevaselt, mitte vaid

teklipäevadel!

Klassijuhatajate ja hoolekoguga

oleme kokku leppinud, et

algklassides kannavad õpilased

igal päeval vähemalt ühte kooli

sümboolikaga toodet.

Meie koolis on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Haigekassa

andmete alusel vaktsineeritud 12+ vanuses õpilasi üle 80% ja kooli töötajaid

üle 90% (andmed on avaldatud klastritena). Aitäh, et hoolite!

https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Fkoolivorm.norrison.ee%2F8-tartu-miina-harma-gumnaasium&hsh=210907-dfeb1c6aac4971b3c633f43aa7e9fe3e3cd72928
https://stuudium.link/?link=https%3A%2F%2Fnorrison.ee%2Fet%2F144-tartu-miina-harma-gumnaasium&hsh=210907-bcd8bfcb58ca1ce3af63ee28433fde18845d4c45


MHG
INFO

A J A L O O N U R K

Ene Tannbergi kõne Eesti õpetajate suurkogul 23. augustil 2021.a Estonias

"Emakeelne haridus kui omariikluse vundament"

Mõni aeg tagasi küsiti minult, et kui ma saaksin vestelda kas Miina

Härmaga või Peeter Põlluga, siis kummaga neist ma tahaksin kohtuda ja

mida ma neilt küsiksin. Miina Härma, esimene eesti soost naishelilooja ja

koorijuht töötas meie koolis 12 aastat muusikaõpetajana. Meie kool

kannab uhkusega meie õpetaja nime. Aga vestluskaaslaseks ma valiksin

siiski Peeter Põllu, Eesti Vabariigi esimese haridusministri, hilisema

rahvusülikooli kuraatori ja pedagoogikadoktori, kes hariduse korraldamise

ja juhtimise kogemused sai kõigepealt esimest eestikeelset keskkooli luues

ja seda 10 aastat direktorina juhtides. 

20. sajandi alguse nooreestlaste idee saada eurooplaseks, kuid jäädes

eestlaseks kandis ka 1906. aastal Tartus tegevust alustanud Eesti Noorsoo

Kasvatuse Seltsi (ENKS) Tütarlaste Keskkooli, tänase Miina Härma

Gümnaasiumi eesmärke. Eestis kõneles toona haritud inimene saksa

keeles. Esimese põlve haritlastest eestlased, enamasti mehed, abiellusid

tihti sakslannadega ja nende koduseks keeleks sai saksa keel, nende

lapsed olid sageli juba saksastunud, kuna koduse keele määrab peamiselt

ema. Seega oli eesti tütarlastele emakeelse hariduse andmine

võtmeküsimus tugevate eesti haritlasperede tekkes, kus oleks osatud eesti

keeles rääkida mitte ainult majapidamisest, vaid ka näiteks

füüsikaseadustest või maailma asjadest laiemalt. See oli oluline eesti

rahvuskultuuri püsima jäämiseks ja edasiarenemiseks, pikemas

perspektiivis oli see oluline ka oma riigi loomiseks ja omariikluse arenguks.

Noored Eesti soost haritlased eesotsas Jaan Tõnissoniga, kes rajasid 20.

sajandi alguses esimese eestikeelse gümnaasiumi jõudsid järgmisel

kümnendil oma riigi loomiseni. Oma rahvusliku vaimu ja õppekeele pärast

sai kool hüüdnime Eestikas, mida õpilased aunimena kasutama hakkasid. 
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ENKS Tütarlaste Keskkool oli uuenduskool. Eestikeelne õppetöö

gümnaasiumi tasemel oli tol ajal iseenesest suur uuendus, kuid koolis

kasutati ka uuenduslikku pedagoogikat, õppetöö läbiviimiseks oli vaja

välja töötada eestikeelset oskussõnavara ja metoodikat

gümnaasiumitasemel eesti keeles õpetamiseks. Eesti keele õpetaja Mihkel

Kampmaa pidas oma õpetajakogemusele tuginedes Vanemuise Seltsis

loenguid eesti kirjandusest ning avaldas loengute põhjal koolile ja kodule

mõeldud raamatu eesti kirjandusloost. Jaan Sarv, hilisem rahvusülikooli

matemaatikaprofessor, töötas õpetamise käigus välja eestikeelset

teadusterminoloogiat ja tõestas, et füüsikat ning matemaatikat on

võimalik eesti keeles (ja tütarlastele) gümnaasiumitasemel õpetada.

Sellelt baasilt oli järgmiseks loogiline samm jõuda emakeelse

kõrghariduseni. Omakeelse oskuskeele täiustamine on pidev protsess koos

teaduse ja tehnoloogia arenemisega tänagi ja eelduseks emakeelsele

haridusele kõigis selle astmetes.

Peeter Põllu pedagoogilised seisukohad on aktuaalsed tänagi. Ta

rõhutas, et õpilastele peab rohkem pakkuma võimalusi õppeainete

valikuks, eriti vanemates klassides. Ta oli veendunud, et see vähendab

mõttetut tuupimist ja suurendab huvi õppimise vastu. Kool on eelkõige

õpilaste jaoks ja õpetajad ei tohiks väsida otsimast uusi viise õpetuse

paremaks muutmisel. Peeter Põld rõhutas, et tuleb julgeda teha asju

teistmoodi kui harjutud, õpetada õpilasi iseseisvalt mõtlema ja ennast

juhtima. Huvitav on lugeda sajanditaguseid õppenõukogu protokolle, kus

Peeter Põld esitab tollasele ühiskonnale harjumatuid seisukohti. Näiteks

väites, et poiste ja tüdrukute õpetamises vahet ei ole ning mõistlik oleks

luua segakoolid gümnaasiumitasemel ja et ka tütarlapsed peaksid endale

kindla elukutse valima. 
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Helgi Tering, meie vilistlane aastast 1965 on kooli ajalooraamatus

kirjutanud:

 „Kas Oskar Kallas ja Jaan Tõnisson tõepoolest kavatsesid eestikeelse

tütarlaste gümnaasiumi asutamisega tugevdada eesti peret või hoopis

valmistada ette tütarlapsi ette suureks ühiskondlikuks murranguks –

selleks, et naiselt oodatakse järgnevate aastakümnete jooksul mitte enam

autoriteetide (jumala, abikaasa, poegade) kummardamist ja

teenindamist, vaid eneseteostuse vaeva ja mõnu? Võiks mõelda, kui

keeruline oli minu ema põlvkonna naistel esimestena Eesti ühiskonnas

meestega võrdsele positsioonile jõuda.“ 

Lugedes Peeter Põllu mõtteid kooli õppenõukogus (1915. a) võib arvata, et

tütarlastele emakeelse gümnasiumihariduse võimaldamisel oli

eesmärgiks ka naiste ettevalmistamine ühiskonnaelus osalemiseks. Juba

esimeste ENKS Tütarlaste Gümnaasiumi lendude lõpetajate hulgas oli

naisi, kes teostasid ennast oma valitud erialal ja ühiskonnaelus. Näiteks

karskusliikumise eestvedaja ja emadepäeva traditsiooni maaletooja Helmi

Mäelo või luuletaja Betti Alver. Eestika vaimu kanti edasi peredes ka läbi

okupatsiooniaegade ning need väärtused olid olulised omariikluse

taastamisel 30 aastat tagasi. Tänane Härma kool kannab Peeter Põllu

põhimõtteid uuenduskoolina, väärtustab erinevate kooliastmete ühes

koolis õppimist ning peab oluliseks eesti keele ja kultuuri hoidmist ja

arendamist.


