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HARIDUSE SÕBER JA TOETAJA
Kodu › Õpin kogemusest › piirkondade parimad › HARIDUSE SÕBER JA TOETAJA ›

HARIDUSE SÕBRA JA TOETAJA AUHIND 2011

Indrek Ilomets ja vilistlaskogu (Hugo Treffneri Gümnaasiumi Vilistlaskogu MTÜ) Tartu

Tutvustus:

Vilistlaskogu on olnud Hugo Treffneri Gümnaasiumile (edasi HTG-le) suurepärane partner kooli ajalugu ja vaimsust
väärtustava õhkkonna loomisel ning töömotivatsiooni hoidva arengukeskkonna kujundamisel.

1. Kooli vilistlaskogu kaasabil loodud kooli muuseum ning kooli ajalugu kajastavad raamatud ja esemed on tõstnud õpilaste
huvi ajaloo vastu ning võimaldavad kooliga seotud huvigruppidele ja külalistele HTG ajalugu oluliselt paremini tutvustada.

• Kooli ajalugu käsitlevate raamatute väljaandmine (HTG vilistlaskogu on andnud välja kolm kooli ajalugu käsitlevat
raamatut, mille kõigi toimetajaks on olnud vilistlaskogu aktiivne liige Mart Orav).

• Vilistlaskogu aktiivne toetus kooli muuseumi loomisel ja eksponaatide kogumisel (vilistlaste Ilmar Laan’e ja Indrek Ilometsa
isiklike kingituste toel on korraldatud koolimajas esimese Eesti Vabariigi aegsete HTG lõpumärkide püsiekspositsioon.
Selline terviklik märgikogu on kogu riigis ainulaadne).

• Vilistlaskogu toetusel eksponeeritud märgikogust sündis õpilaskogu ja vilistlaskogu ühisidee vana traditsiooni
taastamiseks. Käesoleva aasta lõpetanutele tehti õpilaste endi kavandite alusel üle pika aja koolimärk. Nimetatud tegevust
jätkatakse kindlasti 2012. aastal.

Vilistlaskogu esimees Indrek Ilomets ja ajalooõpetaja Maia Käppa kooli muuseumis
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Vilistlaste poolt kingitud väärtuslik kooli lõpumärkide kogu

2. Vilistlaskogu tegevuse tulemusena on oluliselt paranenud kooli võimalused õpilasi ja õpetajaid tunnustada, mis on
aidanud kaasa õpilaste saavutusvajaduse ja õpetajate töömotivatsiooni suurenemisele.

• Parimate lõpetajate tunnustamine (Alates 2002. aastast on HTG kuld- ja hõbemedaliga lõpetanutele vilistlaskogu esimehe
Indrek Ilometsa eestvõtmisel kooli lõpuaktusel üle antud rahaline preemia (aastatel 2002 ja 2003) ning alates 2004. aastast
raamat. Lisaks tunnustatakse kuldmedaliga lõpetanuid vilistlase Mati Karmini loodud taiesega).

• Preemia austatud õpetajale, kes on oma õpilastele jätnud sügava jälje mõtlema, küsima ja analüüsima õpetamisel ning
elutarkuse edasiandmisel (Õpetajate töömotivatsiooni tõstmiseks ja abiturientidele heaks kasvatuslikuks eeskujuks on
kindlasti ka vilistlaskogu poolt igal aastal viimase koolikella aktusel antav õpetaja elutööpreemia. Preemiat annab igal aastal
üle kas vilistlaskogu esimees või aseesimees isiklikult. Preemiat summas 640 eurot antakse välja 2004. aastast tänaseni).

• Vilistlaskogu poolt HTG õpetajate õppereisi/preemiareisi rahastamine 2007.aastal, millega tunnustati õpetajaid õpilaste
väga heade õppetulemuste ning kogu kooli positiivse esiletõusu eest ühiskonnas.

• Kaks viimast aastat on HTG Vilistlaskogu maksnud annetuste toel Viie Kooli Võistlusel osalenutele (Miina Härma G., Tartu
Tamme G., Nõo Reaalgümnaasium, Viljandi C. R. Jakobsoni nim G., HTG) stipendiume, seda nii parimatele õpetajatele kui
õpilastele.

• Koostöös kooli hoolekoguga on asutatud "Mauruse" stipendium. Stipendiumi eesmärk on motiveerida õpilasi saavutama
õpingutes paremaid tulemusi ning vajadusel osutada neile majanduslikku toetust. Soovides tunnustada hästi õppivaid ja
pühendunud õpilasi, antakse igal aastal neile välja mõned rahalised stipendiumid. Stipendiumi haldamine toimub läbi
Vilistlaskogu arveldusarve ning enamik annetajaid on kooli vilistlased.
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Vilistlaskogu tunnustab kooli hõbe- ja kuldmedaliga lõpetanuid lõpuaktusel

Vilistlaskogu aseesimees Mart Orav annab üle vilistlaskogu stipendiumi õpetaja Eha Paabo’le

3. Vilistlaste toetus on aidanud õpilastel ja õpilasrühmadel oma arengupotentsiaali realiseerida ning saavutada
olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel kõrgeid kohti (näiteks eelmisel õppeaastal tõid kooli õpilased rahvusvahelistelt
olümpiaadidelt kaks kuld-, kolm hõbe- ning kuus pronksmedalit).

• Vilistlaskogu abiga on kaasatud kooli nooremaid vilistlasi õpilaste ettevalmistamisse ainekonkurssideks, olümpiaadideks,
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erinevateks võistlusteks ning erikursuste, huviringide ja "tarkusepäevade" läbiviimisse.

• Tänaste õpilaste sidet vilistlastega aitas kinnitada 2010. aastal korraldatud „Vilistlaste foorum“, kus abituriendid kuulasid
vilistlaste ettekandeid.

Vilistlaskogu esimees tervituskõnega esinemas viimase koolikella aktusel

4. Tugev koostöö kooli hoolekogu, vilistlaskogu ja omaniku ning kolmanda sektoriga õpetajate ja õpilaste tunnustamisel
ning nende arengu toetamisel. Vilistlaskogu tegevus on aidanud kujundada kooli mainet nii kogukonnas kui terves Eestis.

Tartu kesklinn raamatus “Treffoonia: Ühe kooli lugu”

Teistest vilistlaskogu toetustest peab kindlasti mainima võimlasse tabloo ostmist 2008. aastal. Lähiaja suuremaks plaaniks
on kooli 130. aastapäevaks kooli aulasse Estonia kabinetklaveri ostmine.
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Järgmine ettevõtmine: klaver kooli 130. juubeliks 2013. a.


