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Ekvaatoriball 26.01

Peagi on G2-l pool gümnaasiumiteed läbitud. Seda
tähistame kogu kooliga 26. jaanuaril Ekvaatoriballil,
kus valitakse kuningas ja kuninganna, on palju
tantsu ja rõõmsaid tegevusi. Läbi viiakse ka
sõrmuste tseremoonia. 

Piletimüük on lõppenud ja algas koolivälise kaaslase
registreerimine, mis kestab 20. jaanuarini. Koolivälise
kaaslase saad registreerida siin.

Otsime valikainete õpetajaid valikainete nädalaks
juunis

Otsime valikainete nädalaks 5.-9. juuni 2023 praktilisi
kursusi, mis võimaldaks õppijatel oma teadmisi ja
oskusi erinevates valdkondades arendada. 

Kui Sul on hea idee ja soovid mõnda valikainet
õpetada, võta ühendust õppejuht Jüri Käosaarega:
jyri.kaosaar@tbg.edu.ee. 

Uus semester, uus tunniplaan 

30. jaanuaril algab kevadsemester, siis hakkab
kehtima uus tunniplaan, mis on olemas Stuudiumis
ja kooli kodulehel.

Kevadsemestril alustavad ka uued valikained. 

E-infotund 10. klassi sisseastujatele 

7. veebruaril kell 17.00 ootame Tabasalu
Gümnaasiumi e-infotundi õpilasi ja lapsevanemaid,
kes soovivad infot 10. klassi sisseastumise kohta. 

Sel aastal toimuvad HarTa ühiskatsed. Kuus
Harjumaa ja Tallinna riigigümnaasiumi teevad
ühiskatsed ja õppija saab valida nende seast kolm
kooli, kuhu sisse astuda.

E-infotunnis räägime sisseastumis-
protsessist ja -ajakavast. Teeme ülevaate koolielust
ja -korraldusest.

Küsimustele vastavad koolijuht Grete-Stina Haaristo
ja õppejuht Jüri Käosaar. 

Riigikohtu kaasuskonkurss 2022

Meie kooli õpilased osalesid valikaine "Sissejuhatus
praktilisse õigusteadusesse" raames Riigikohtu
kaasuskonkursil. 

Meie kool osales sellel konkursil teist korda. Sel
aastal saadeti konkursile 104 tööd. Parimaid
autasustati 13. jaanuaril Tartus. 

Meie kooli õpilaste tööde hulgast leidsid ära
märkimist Helena Eltermaa ja Andre Martin Reinsi
tööd ning neid tunnustati Riigikohtu kaasuskonkursi
tänukirjaga.

Vabariigi President algatas kooliõpilastele kirja- ja
mõttetalgud: Miks on Eestit maailmale vaja? 

Möödunud aastal kirjutasid noored Eesti tulevikust,
muredest ja ideaalidest. Sel aastal ootab riigipea
noori otsima ja leidma ses avatud ja tihedalt seotud
globaliseerunud maailmas Eesti kohta.  

Millist rolli mängib üks väike kultuur tänapäeva
põimunud maailmas? Mis on tema eelised ning
miks on oluline kuulda ja kuulata just väikseid riike?
Mis on Eesti väärtus ülejäänud maailma jaoks? 

Kirjatööd on oodatud vabariigi aastapäevale
eelneval nädalal 14. veebruariks. Loe lähemalt siin.

Õpilasakadeemia kevadsemester Tallinna Ülikoolis 

Omanda tulevikuks olulisi uusi teadmisi, kohtu teiste
samade huvidega noortega ning koge, kuidas on
ülikoolis õppida ning teha õpikoostööd
õppejõududega! 

Õpilasakadeemia kursusi viivad läbi Tallinna Ülikooli
õppejõud, lisaks praktikud väljastpoolt ülikooli.
Kursused kestavad ühe semestri. Õppetöö toimub
ülikooli ruumides 5-6 päeval, enamasti laupäeviti. 

Kevadsemestril toimuvad näiteks: akadeemiline
kirjutamine inglise keeles ja USA välispoliitika
muutuvas maailmas. Loe lähemalt siin.

Tartu Kunstikool pakub veebipõhiseid
valikkursuseid

Koolitused on hea võimalus osaleda
disainivaldkonna valikkursustel asukohast
sõltumata. Valikus on visualiseerimise kursused, loe
lähemalt siin. 

Algab digitaalse õpimängu disainimise
veebikursus “Tudeerum”

Kursusele on oodatud nii tehniliste kui ka
loominguliste huvidega gümnasistid. Näiteks: IT-
huvilised, digitaalse kunsti ja disaini huvilised,
animatsioonihuvilised, heliloojad, interpreedid,
visuaalsest ja interaktiivsest loojutustusest
huvitunud. 

Kursusel õpitakse disainima täiesti oma õpimängu,
loe lähemalt siin.
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