Head lapsevanem, õpetaja, MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa liige!

Tallinna Vaba Waldorfkool on sel aastal võrreldes eelmise aastaga kolmandiku võrra suurem,
mis tähendab, et meiega on liitunud mitmeid uusi perekondi. Mida rohkem meid on, seda
olulisem on ka see, kuidas vajalik kooli puudutav info õigel ajal kõigini jõuaks ning ka see,
kuidas me kõik oma koolist teistele väljapoole räägime.
Praegu on seega just paras aeg üheskoos üle vaadata, millised on meie kooli
kommunikatsiooni põhimõtted ning peamised kanalid, mille kaudu info liikuda võiks.
MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa projekti „Selge sõnum tagab mõistetavuse –
Tallinna waldorfkogukonna avamine üldsusele“ raames on 4. mail 2013 toimunud
hariduskonverents.
Novembrikuusse on kavandanud meediakoolitus ning kaks töötuba, et kommunikatsiooniteemadega põhjalikumalt tegeleda.
•

Meediakoolitus, kus kommunikatsiooniekspert Erkki Peetsalu räägib Eesti
meediamaastikust, meedia toimimise põhimõtetest ja ka erinevatest žanridest, toimub
laupäeval, 2. novembril kell 10.30 - 18.00.

•

Töötoad, kus arutada meie kooli kommunikatsiooni põhimõtteid, sõnumeid ja
tegevuskava, on kavas kahel neljapäeva õhtul, 21. ja 28. novembril kell 18-21.

Koolitustele ja aruteludele on oodatud kooli klassiõpetajad ja nõukogu, seltsi juhatus, õpilaste
esindajad ning lapsevanemate esindajad – need inimesed meie hulgast, kel on soov aktiivselt
kaasa mõelda, kuidas omavaheline suhtlus paremaks muuta ning kuidas meie kooli ja ka
waldorfpedagoogikat laiemalt teistele tutvustada. Osalevatelt lapsevanematelt ootame ka
edaspidi koostööd kooli kommunikatsioonitegevustes.
Palume huvilistel endast märku anda e-posti aadressil: selts@waldorf.ee.
Töötubades osalejate arv on piiratud.
Lisaks on töörühmale suureks abiks, kui kõik lapsevanemad leiavad hetke aega ja saadavad
aadressile selts@waldorf.ee vastused järgmistele küsimustele:
1. Mis kanalite kaudu saate infot koolis toimuva kohta: õpetaja, koosolekud, lastevanemate
kool, e-post, kooli koduleht, Facebook, muu? Kas info on piisavalt hästi kättesaadav olnud?
Millised kanalid võiks veel olla kasutusel? Millist infot sooviksite kooli kaudu saada?
2. Milliseid küsimusi on teilt waldorfkooli kohta kõige rohkem küsitud?
3. Millistele waldorfkooli või waldorfpedagoogikaga seotud küsimustele soovite ise
põhjalikumat selgitust?
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Koolitus ja töötoad toimuvad MTÜ HKS Tuulemaa projekti „Selge sõnum tagab mõistetavuse – Tallinna
waldorfkogukonna avamine üldsusele“ raames. Projekt viiakse läbi perioodil 01.04.2013 - 31.03.2014 ja seda
rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).
http://tallinn.waldorf.ee/selts/selge-s%C3%B5num-tagab-m%C3%B5istetavuse

