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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

INGER KESSLER  24.09

EVELIN KIVIRAND  25.09

SIIRI MIIDU  26.09
NADEZDA SOOSAAR  26.09

AGNES LIIVAK-LIIVAT  27.09

HILDA RÜTTER  28.09

ARDO VÄSTRIK  28.09
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Vanematekogu 17.09.2008

nTrialogos

Otsustati, et Trialogosel saavad osaleda eelkõige tublid
õpilased (kel pole põhjuseta puudumisi) gümnaasiumi
juhtkonna loal.

nFilmiklubi

Maria Joanna andis ülevaate esimesest filmiklubi
üritusest. See läks väga hästi, arutelu kestis pärast filmi
kaks tundi. Hea algatus, mis peaks kindlasti jätkuma.

nStuudiumide plaan

Stuudiumi aeg endiselt neljapäeval 15.30. Algklassi-
õpetajatel reedeti kell 14.00, ka huvialakoolidele tuleb
leida teine aeg. Stuudiumide planeerimisel on
prioriteediks keskkonna loomine, kus laps saaks kõige
paremini areneda. Iga osakond peaks stuudiumide
aastaplaani läbi mõtlema. Vältida tuleks ka
üleplaneerimist.

nKoolituste planeerimine

Sel aastal on võimalused väga väikesed. Prioriteediks
on kvalifikatsioonikoolitus nendele õpetajatele, kellel
pole pedagoogikutset. Uutele õpetajatele toetava
distsipliini kursus. Teine suund on lapsevanemate
koolitus. Tuleb ära kasutada ka olemasolev potentsiaal,
et teha koolitusi väljapoole. Osakonnajuhatajad peavad
uurima oma töötajate koolitusvajadusi.

nMihklipäev

Vaadati üle kutsutute nimekiri.

nÕpetajate päev

Arutati võimalikke programmi-variante.

nJärgmises konsiiliumis

Kirikuaasta kalender, koolituste ja stuudiumide plaan.

nOtsustati lubada vaatluspraktikale (29.09-10.10) neli
Tallinna Ülikooli tudengit.

NÕUDLIKKUS JA VOORUSTE ARENDAMINE

Kunagi defineerisime Teataja avaveerus mõistet „voorus“, kui head aktiivset
harjumust. Oleme ka viidanud ühele teisele definitsioonile, mis tundub ehk
veel praktilisem - voorus on see, mida soovime leida teiste tegudes meie
suhtes, kuid mida on raske oma elus ise arendada.

Eks ole nii, et meile kõigile meeldib, kui teised on mõistvad, lahked, truud,
siirad ja õiglased meie suhtes. Aga kuidas arendada häid harjumusi,
voorusi iseenda elus? On vaid üks vastus - voorused kujunevad, kui
kordame samu või sarnaseid tegusid mitmeid kordi.

Selleks on vaja olla enda suhtes nõudlik - või et teised meilt seda nõuaksid.
Seega nõuavad meilt vanemad, õpetajad ja head sõbrad, et me kordaks
tegusid, mis viivad meid tõelise hüveni. Vastutus olla nõudlik oma laste või
õpilaste suhtes nende enda hüvanguks on vanemliku autoriteedi armastav
väljendus. Kuigi mõned võivad ekslikult arvata, et see kahandab lapse või
noore isiklikku vabadust.

Kui meilt midagi nõutakse, on loomulik, et tunneme esmalt teatud
vastumeelsust. Aga mõelgem rahulikult nende soovituste ja nõudmiste üle.
Ja olgem alati kindlad selles, et iga nõudmise, soovituse ja reegli taga - olgu
need kooli või kodu omad - pole kunagi muud, kui meie isiklik ja ühine
hüvang.

nÕnnitleme Eva Eensaar-Tootsenit ja Jaan Tootsenit POJA
sünni puhul!

nVHK pere õnnitleb piiskop Philippe’i ja isa Vello Salot
paavstliku kõrge tunnustuse saamise puhul! Isa Vello Salole anti
mitte-piiskopist vaimuliku kõrgeim võimalik tiitel "apostellik
protonotaar".

nÕnnitlused

Vanalinna Hariduskolleegiumi

MIHKLIPÄEVA KONTSERT

28. septembril 2008 kell 17.0028. septembril 2008 kell 17.0028. septembril 2008 kell 17.0028. septembril 2008 kell 17.0028. septembril 2008 kell 17.00

Rootsi-Mihkli kirikus

Esinevad

Vanalinna Muusikamaja Tütarlastekoor

ja ettevalmistuskoor

Püha Miikaeli Poistekoor

Gümnaasiumi kammerkoor

VHK Muusikakooli ansamblid



n Gümnaasium nPõhikool

nEsmaspäevased kogunemised ja klassijuhataja-
tunnid 22. septembril:

8.00 5. ja 6. klassid
13.45 8. ja 9. klassid

Teemaks spordipäeva auhinnad ja õpilasfoorum.

nTeisipäeval, 23. septembril on 2. A klass Botaanikaaias
õppepäeval, teemaks "Puud, põõsad, puhmad, rohttaimed".

Lahkume koolist 9.15.

n 24. septembril alates 15.00 valivad lapsevanemad
peegelsaalis oma lastele eelkooli aegu. Seetõttu on peegelsaal
hõivatud 14-18.00.

n25. septembril toimub Stuudium põhikooli õpetajatele
teemal - rahunemisklassi kasutamise ja sinna saatmise kord.
Algus 15.30.

n 3. T klass läheb neljapäeval, 25. septembril
Botaanikaaia tundi "Toataimed ja tarbetaimed". Kooli
juurest lahkume kell 9.00 ja tagasi oleme umbes kell 15.40.

n29. septembri mihklipäeva teenistused:

9.00 algkool
11.00 põhikool

n29. september - 10. oktoober vaatlevad 1. klasside tunde
praktikandid Pedagoogilisest Seminarist.

nTööplaanidest. Täname kõiki õpetajaid/klassijuhatajaid,
kes esitasid tööplaanid tähtaegselt - 12. septemberiks.
Esmaspäeval möödub 10-päevane tähtaeg n-ö järeltöö
korras tööplaan esitada.

n Kesklinna koolide krossijooksu võistlus 3.-5.
klassidele toimub 30. septembril "Tuletõrjestaadionil"
Vabaduse puiesteel. Võistluste algus: 3. klassid 12.00; 4.
klassid 12.30; 5. klassid 13.00. Osalejate nimed ja koolist
lahkumise kellaajad ilmuvad järgmisel nädalal õpetajate
tubadesse stendile.

Teaduskeskus AHHAA korraldab Tartus taas
TEADUSFESTIVALI. Vaimu karastavat tegevust pakuvad
erinevad teadusteatrid, lõbusad ning arendavad töötoad,
põnevad teaduskohvikud ja muidugi ka lustlikud
teadusmängud. Raeplatsil seisab AHHAA teadusfestivali telk,
Emajõel sõidab Noa laev ja reedel toimuvad Teadlaste Öö
üritused Tartus, Tallinnas, Valgas, Pärnus, Rakveres ja Narvas.

Vanemuise Kontserdimajas saab teaduspäevade aegu viie
päeva jooksul, 23.-27. septembril (T-L 10-19) külastada
erakordset programmi: "Ahhaa, kaitsemüsteerium!" AHHAA
ja Kaitseministeeriumi koostöös saavad siin põnev
tipptehnoloogia, teadusloengud ja võimas kaitsetehnika
ühtseks haridusnäituseks. Igaüks saab siin tegutseda ja osaleda
seikluslikes ja mängulistes ettevõtmistes. Eksponaate jagub
ka väljapoole maja: soomukid, helikopter, luuresatelliit, F16-
lennusimulaator...

Pileti hind on 25 krooni, perepilet 50 krooni. Ettetellimisel
(tel 51977667) on õpilasrühmades sissepääsuhinnaks 20
krooni. Saatvad õpetajad saavad tasuta sisse. Külastuse ajaks
tasuks arvestada vähemalt paar tundi. Giidid on olemas. Tere
tulemast! Info: www.ahhaa.ee

I perioodi 4. nädal

nSünnipäevalapsed

11.R  Siim Osa  21.09
11.H  Silver Palumaa  22.09.
12.R  Reili Spatar  22.09
10.R  Erik Kabrits  23.09
11.H  Kristel Kuslapuu  24.09
11.K  Ernst-Martin Sõukand  26.09

nToitlustamine

Oktoobris on gümnasistidel 18 õppepäeva ja toiduraha
seega 450 krooni. Toiduraha tuleb üle kanda hiljemalt 25.
septembril. Info toitlustamise kohta koduleheküljel:
http://www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium/

nÕpilasfoorumi protokoll

12. septembri õpilasfoorumi protokoll on kättesaadav
koduleheküljel.

nXII klassi eksperthinnangud

Järgmise nädala jooksul valmistame ette andmebaasid, et
XII klassi õpilased ja õpetajad saaksid alustada
eksperthinnangute sisestamist. Tagasisidevestlustega
alustame arvestuste nädalal (alates 13. oktoobrist).

nMihklipäev 29. septembril

Lähenemas on mihklipäev, mis ühtlasi on ka kooli sünnipäev.
Esmaspäeval, 29. septembril toimub teenistus, enne seda
avame pidulikult vapi kooli fassaadil. Sel nädalal toimub ka
mõttekultuurifestival Trialogos. Trialogose kava ja info
leiate Teatajast ja koduleheküljelt: www.trialogos.ee

nTeadaanne

Tule tutvu uute raamatutega gümnaasiumi
raamatukogus!

1. Kuidas aidata psüühikaprobleemidega noorukit.

2. Toomas Siitan, Anu Sepp. (2008). Muusikaõpik

3. Sepp, Anu. (2008). Muusikaõpetus gümnaasiumile
 I osa. Tööraamat.

nRaamatukogu

n25. septembril kell 17.00 Muusikamajas muusikakooli
õpilaste kontsert;

n25. septembril kell 17.00 Gümnaasiumi teatrisaalis
kitarriosakonna kontsert.

nMuusikakool



Austatud Vanalinna Hariduskolleegiumi kollektiiv!

Olete palutud ja oodatud osalema meie festivalil TriaLogos
ning sellega seotud diskussioonides 28. IX - 04. X 2008.

ECCLESIA UNAECCLESIA UNAECCLESIA UNAECCLESIA UNAECCLESIA UNA

Ida ja Lääne ühtsete juurte ja perspektiivide
otsinguil Kristlikus kultuuriruumis

Pühapäev, 28.09

14.00 Festivali pidulik avamine. Grusbeke tagune torn
(Laboratooriumi 33)
17.00 VHK Mihklipäeva kontsert. Rootsi-Mihkli kirik

Esmaspäev, 29.09

07.30 Ad Laudes (Hommikulaul). Püha Katariina kirik
10.00 Piiskop Philippe Jourdan “Milline on paavsti roll ja
mõiste, ajalooliselt ja tänapäeval?”
11.00 Prof John Rao (USA) “Näha kõike Kristuses”
12.00 Paneeldiskussioon, moderaator PhD Jeffrey Langan
12.30 Lõuna
14.00 James Likoudis (USA) "Patriarh Cerularius (1043-
58): suur kirikulõhe 1054 A.D.? Mis tegelikult juhtus?"
15.00 James Larson (USA) "Püha Aquino Thomas - "Kirik
on võtnud tema filosoofia oma filosoofiaks.""
16.00 Paneeldiskussioon, moderaator PhD Jeffrey Langan
19.00 Kontsertetendus: I pool - V. Martõnovi (Venemaa)
installatsioonid. II pool - ans Sirin (Venemaa) esituses
keskaegne rahvalik müsteerium "Herodese mäng" ja V.
Martõnovi "Inglite ja inimeste mäng". Niguliste kirik

Teisipäev, 30.09

07.30 Ad Laudes (Hommikulaul). Püha Katariina kirik
10.00 Metropoliit Stefanus (Eesti) "Mis takistab Ida ja Lääne
Kiriku ühtsust ning kuidas peaksid kristlased ellu viima
Kristuse käsku Ut Unum Sint?"
11.00 Prof. John Rao (USA) "Pimestav iharus"
12.00 Paneeldiskussioon, moderaator PhD Jeffrey Langan
(USA)
12.30 Lõuna
14.00 James Likoudis (USA) "Vladimir Solovjov (1853-
1900): "Vene Newman” ja oikumenismi teerajaja."
15.00 Israel Shamir (Iisrael) "Ida ja lääne kirikute võitlus
ühiste vaenlastega"
16.00 Paneeldiskussioon, moderaator PhD Jeffrey Langan
19.00 Teater: J. Griðkovetsi "Linn", lavastaja L. Peterson.
Theatrum
20.00 Kontsert: "Vaikne palve", dirigent A. Mustonen.
Niguliste kirik

Kolmapäev, 01.10

07.30 Ad Laudes (Hommikulaul). Püha Katariina kirik
10.00 Jelena Smorgunova (Venemaa) “Ida ja Lääne
kristlaskonna ühendamise probleem Vene 19. sajandi
mõtlejate plaanides (I. Gagarin, N. Golicin, Avg. Golicin, I.
Martynov, A.N. Murajev)”

nTriaLogos 11.00 James Likoudis (USA) "Mida võib pidada katoliku ja
ida-ortodoksi kirikute ühinemise doktrinaalseteks takistusteks?"
12.00 Paneeldiskussioon, moderaator PhD Jeffrey Langan
12.30 Lõuna
14.00 Isa Ivo Õunpuu (Eesti) "Kristlaste ühtsuse probleem
Kiriku Õpetusameti dokumentides."
15.00 PhD Robert Sungenis (USA) “Kunst läbi aegade:
katoliikluse väljendumine kunsti kaudu ja selle
konkureerimine ilmaliku kunstiga”
16.00 Paneeldiskussioon, moderaator PhD Jeffrey Langan
19.00 Teater: prantsuse laulumäng "Aucassin ja Nicolette",
juhendaja Maria Peterson, esitavad VHK 12. klassi
teatriharu õpilased. Püha Katariina kirik

Neljapäev, 02.10

07.30 Ad Laudes (Hommikulaul). Püha Katariina kirik
10.00 PhD Jeffrey Langan (USA) "Püha Augustinuse
"Jumala Linn": Impeerium versus tsivilisatsioon."
11.00 Vladimir Martõnov (Venemaa) “Kahrie-Dzhami mosaiigid
ja freskod: pilt ida ja läänekiriku ühtsuse võimalikkusest”
12.00 Paneeldiskussioon, moderaator PhD Jeffrey Langan
12.30 Lõuna
14.00 James Larson (USA) "Katoliiklus ja ida ortodoksia:
ühtsuse põhitõed"
15.00 PhD Robert Sungenis (USA) "Ilmaliku filosoofia
mõju kunstile, arhitektuurile, kultuurile, muusikale, filmidele,
televisioonile ja kirjandusele, Kantist kaasajani"
16.00 Paneeldiskussioon, moderaator PhD Jeffrey Langan
18.00 Kontsert: "Requiem aeternam", dirigent Andres
Mustonen. Toomkirik
20.00 Missa Reekviem. Püha Katariina kirik

Reede, 03.10

07.30 Ad Laudes (Hommikulaul). Püha Katariina kirik
10.00 James Larson (USA) "Mis on tõde?"
11.00 PhD Robert Sungenis (USA) "Teaduslik maailma-
vaade kui religioon"
12.00 Loengu kommentaar Dr. David Berlinski (Pariis)
12.30 Lõuna
14.00 Lycourgos Angelopoulos (Kreeka) loeng
15.00 Marcel Péres (Prantsusmaa) "Kirikulaadide võrdlus
Rooma ja Kreeka kirikulaulus 10.-12. sajandil"
16.00 Paneeldiskussioon, moderaator PhD Jeffrey Langan
19.00 Õhtupalvus. Püha Katariina kirik

Laupäev, 04.10

07.30 Ad Laudes (Hommikulaul). Püha Katariina kirik
10.00 Püha Missa. Püha Katariina kirik
16.00 Eesti noored luuletajad: Kristjan Üksküla, Eda Ahi,
Lauri Kaldoja. Vanalinna Muusikamaja
17.00 Dr. David Berlinski (Pariis). Vanalinna Muusikamaja

INFO - www.trialogos.ee

Kõik teadussessioonid toimuvad Püha Katariina kirikus ja
on tasuta. Võõrkeelsetel loengutel on olemas sünkroontõlge.
Üritused Niguliste kirikus on muuseumipiletiga.

Theatrum: etenduse "Linn" pilet 150/110 krooni, etenduse
"Nicolette ja Aucassin", pilet 100/50 krooni.


