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MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa kommunikatsiooni
põhimõtted

Kommunikatsiooni eesmärgid
Seltsi ja selle liikmete kommunikatsiooni põhieesmärk on luua ühiskonnas asjakohane ja positiivne
kuvand waldorfharidusest ja waldorfkogukonna liikmetest ning seda hoida.
•

Seltsi liikmed, lapsevanemad, kooli õpetajad, õpilased, töötajad ning üürnikud on nii seltsi kui
ka kooli tegevust puudutavatest teemadest õigel ajal ja üheselt informeeritud.

•

Info seltsi ja kooli tegevuse õppetöökorralduse kohta on hästi kättesaadav ja esitatud lihtsalt ja
selgelt.

•

Selts arvestab oma kommunikatsioonis Eesti Vabade Waldorfkoolide ja –lasteaedade
Ühenduste kommunikatsiooni üldpõhimõtteid:
o Parandada nii seltsi liikmete omavahelist suhtlust kui ka seltsist väljapoole suunatud
kommunikatsiooni.
o Suurendada oluliste sihtgruppide teadlikkust waldorfpedagoogika olemusest ja
põhimõtetest.
o Selgitada waldorfpedagoogika rolli ja olulisust Eesti haridusmaastikul kui üht peamist
valikuvabaduse tagajat hariduses, samuti waldorfpedagoogika laiemat tähendust
terve ja jätkusuutliku ühiskonna kujunemisele
o Väärtustada waldorfpedagoogikaga tegelevaid inimesi ja organisatsioone, pakkudes
avalikkusele asjakohast infot valdkonnas toimuva kohta.
o Tõsta waldorfpedagoogika tuntust avalikkuse seas, sh uute huviliste, perede ja ka
tulevaste töötajate jaoks, samuti innustada looma uusi waldorflasteaedu ja –koole.
o Aidata kaasa headele ning mitmepoolselt kasulikele suhetele haridusvaldkonna ja
lapsevanemate, omavalitsuste, ametkondade, seaduseloojate, meedia jt osapooltega.
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Kommunikatsiooni põhiväärtused
Seltsi kommunikatsiooni põhiväärtused on kooskõlas waldorfühenduse ja selle liikmete
kommunikatsiooni väärtustega ning järgivad seltsi põhiväärtusi, milleks on tasakaalustatud areng,
kogukondlikkus, avatus ja vastutus.

Seltsi kommunikatsiooni põhiväärtused:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausus
Avatus
Usaldusväärsus
Õiglus
Järjepidevus
Selgus ja lihtsus sõnakasutuses
Kaasamine ja suunatus koostööle
Lugupidav suhtumine

Peamised sihtrühmad
Seltsi ja selle liikmete kommunikatsiooni olulisemad sihtrühmad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seltsi liikmed ja juhatus, kooli lapsevanemad
Kooli kolleegium ja kooli töötajad
Kooli õpilased
Seltsi juures töötavad vabatahtlikud
Seltsi toetajad ja koostööpartnerid
Tuulemaa 12 majas tegutsevad allüürnikud-koostööpartnerid ja nende kliendid
Põhja-Tallinna elanikud
Tallinnas ja Tallinna lähivaldades elavad lapsed, noored ja lapsevanemad
Tallinna ja kogu Eesti õpetajad
Pedagoogilist haridust andvad õppeasutused Eestis
Riigi ja õpilaste elukohajärgsete kohalike omavalitsuste haridusasutused ja -ametnikud
Põhja-Tallinna linnaosavalitsus ja Tallinna linn
Teised waldorfkoolid ja Eesti waldorfkogukond
Teised waldorfkoolid ja –kogukonnad mujal maailmas
Laiem üldsus ja avalikkus

Waldorfpedagoogika valdkonna põhisõnumid
•

Waldorfpedagoogika lähtub antroposoofilisest inimkäsitlusest, milles on kesksel kohal inimese
keha, hinge ja vaimu tasakaalustatud areng ning inimest väärtustav lähenemine kasvamisele
ja kasvatusele.

•

Waldorfpedagoogika toetab ja arendab inimese elupädevusi: enesekindlus, usaldus maailma
ja inimeste vastu, elurõõm, uudishimu, avatus, tugev tahe ja sotsiaalsed oskused.

•

Waldorfkool ja -lasteaed pakuvad turvalist ja lapsesõbralikku kasvukeskkonda.

•

Waldorfpedagoogika tugineb lapse ealisi iseärasusi arvestavale õppekavale, mis on kinnitatud
Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumis.
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•

Waldorfkooli ja -lasteaia õppe-kasvatustöö arvestab lapse individuaalseid võimeid ja arendab
sünnipärast loovust.

•

Waldorfpedagoogika õppeained on omavahel seotud ning õppetegevuses tagatakse
põhiainete ja kunstilis-praktiliste ainete tasakaal.

•

Waldorfkoolid ja -lasteaiad on loodud vanemate initsiatiivil ja tegutsevad kodanikualgatuse
korras, koole juhitakse kollegiaalselt ning toimub tihe koostöö õpetajate ja lapsevanemate
vahel.

•

Waldorfpedagoogikat saab Eestis pidada ainsaks hariduskäsitluseks, mis tagab peredele
seadusega ette nähtud valikuvabaduse hariduses.

•

Eestis tegutseb seitse waldorfkooli ja üheksa lasteaeda, lisaks üks ravipedagoogiline kool ja
lasteaed, vanimatel siinsetel koolidel on kogemust juba üle 20 aasta.

•

Eestis tegutsevaid waldorfkoole ja -lasteaedu ühendab katusorganisatsioonina Eesti Vabade
Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus.

•

Rudolf Steineri poolt välja arendatud waldorfpedagoogikat kirjeldatakse hetkel kui suurimat
ülemaailmset sõltumatute koolide liikumist – Euroopas ja maailmas tegutseb 65 riigis ligikaudu
1000 waldorfkooli ning 2000 koolieelse hariduse asutust.

•

Rahvusvaheliste uuringute järgi omab waldorfpedagoogika toetavat mõju õpilase arengule,
ühiskondlikule ärksusele ja kujunemisele tasakaalu otsivaks inimeseks, puudutades kõige
enam õpilaste loovvõimete, õpiarmastuse, eneseväljenduse ja erinevate vaatepunktide
vajaduse kujunemist.

Seltsi põhisõnumid
Meie waldorfkool toetab tervikliku ja vaba inimese igakülgset arenemist. Vaba inimene võtab
vastutuse oma elu eest – hoolitseb enda tasakaalustatud arengu eest, hoolib oma
kogukonnast ja loodusest, on avatud uutele ideedele, inimestele ja koostööle.
•

Maailm on tervik, seepärast elame ja tegutseme kooskõlas looduse ja ümbritseva
keskkonnaga. Võimaldame lapsel kasvada ja areneda endale jõukohase tempo, rütmi ja
pingega.

•

Anname õpilastele eeskuju kaudu teadmise, et inimene õpib kogu elu. Pöörame võrdset
tähelepanu nii selgele mõtlemisele, tasakaalustatud tundeelule kui ka tervele tahtele.

•

Meile on olulised terved, soojad ja inimlikud suhted perekonnas, kogukonnas ja ühiskonnas
tervikuna. Hoolitseme turvalise keskkonna eest, usaldame ja toetame üksteist. Osaleme
ühiselt otsuste kujundamisel. Väärtustame ühistegevusi ja hoiame traditsioone.

•

Tervise hoidmiseks oleme vaimselt ja kehaliselt aktiivsed. Meile on väga oluline see, mida me
sööme, seepärast sööme tervislikku ja mitmekülgset toitu. Väärtustame isetegemise rõõmu.
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MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa kõneisikud
•
•
•
•

Seltsi ja selle liikmete sõnumite edastamiseks lepib seltsi juhatus koos kolleegiumiga kokku
kõneisikud, kelle ülesannete hulka kuulub ka avalikkusega suhtlemine.
Kõneisikud lepitakse kokku iga õppeaasta alguses kuni järgmise õppeaasta alguseni.
Kõneisik on organisatsiooni sõnumite edastaja konkreetsetele sihtrühmadele või avalikkusele.
Peamiste kõneisikute kõrval võivad avalikkusega suhelda ka organisatsiooni teised liikmed,
kes on juhatuse ja kolleegium poolt selleks volitatud.

Infopäringutele vastamise kord
•
•
•
•
•

•

Kooli kodulehel on avalikustatud kooli kontaktandmed, sh telefoninumber ja meiliaadress.
Kooli üldtelefonile vastatakse kooli tööajal.
Kooli üldmeiliaadressile saabunud kirjadele vastatakse üldjuhul kahe tööpäeva jooksul.
Ajakirjanike esitatud küsimustele vastavad sõltuvalt küsimuse teemast kas kooli direktor,
kolleegiumi juhataja, seltsi tegevjuht või juhatuse volitatud kõneisikud.
Ajakirjanike e-posti teel esitatud küsimustele vastatakse nii kiiresti kui võimalik, soovitavalt
sama tööpäeva jooksul. Kui sisulist vastust pole võimalik nii kiiresti koostada, antakse
ajakirjanikule teada, millal on võimalik põhjalikumalt vastata.
Kui mõni meediaväljaanne pöördub lapsevanema poole sooviga saada kooli, seltsi või
waldorfpedagoogika kohta informatsiooni, palub kool sellest võimaluse korral informeerida kas
lapse klassiõpetajat või kooli direktorit. Koolile tuleks teada anda väljaande nimetus ja
küsitava informatsiooni iseloom, vajaduse korral saab koolilt vastamiseks lisainformatsiooni.

Kommunikatsioon eriolukordades
•

Eriolukordade kommunikatsioon toimub vastavalt kooli hädaolukorra plaanile ja tulekahju
korral tegutsemise plaanile.

Seltsi teavitustegevused
Selts ja selle liikmed kavandavad kommunikatsiooni põhimõtetele tuginedes erinevaid tegevusi, mis
toimuvad regulaarselt või vastavalt vajadusele. Olulisemad kommunikatsioonitegevused kinnitatakse
kommunikatsiooni tegevuskavas, mille seltsi juhatus kinnitab pärast kolleegiumiga kooskõlastamist iga
õppeaasta alguses algavaks õppeaastaks.

Regulaarsed sisekommunikatsiooni tegevused:
•
•
•
•
•
•
•

Seltsi üldkoosolek vähemalt kaks korda aastas
Infokiri nädala- ja kuusündmuste kohta lastevanematele
Juhatuse kiri seltsi üldlisti, kui on vaja selgitada olulisemaid teemasid
Juhatuse liikme osalemine pärast juhatuse nõupidamist kolleegiumis, et selgitada juhatuse
otsuseid
Siseveebis tööalaste oluliste teadete avaldamine
Kooli infostendide ajakohastamine
Klassikoosolekud, klassitunnistus, arenguvestlused

Väliskommunikatsiooni tegevused:
•
•
•

Pressiteated olulisemate sündmuste või teemade kohta
Kodulehe pidev uuendamine ajakohase materjaliga
Tallinna Vaba Waldorfkooli leht „Tuulemaa“ väljaandmine kogukonna tugevdamiseks.
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•
•
•
•
•

Iganädalased postitused Facebooki "Waldorf Haridus" lehele, et anda huvilistele ülevaade
koolielu sündmustest, ka waldorfpedagoogikast üldisemalt
Lastevanemate koolitused
Waldorfpedagoogika seminarid
Erialased üritused (konverentsid, seminarid, loengud jm)
Kommentaarid ja intervjuud ajakirjandusväljaannetele (ad hoc)

Seltsi kommunikatsiooni toimkond
•
•
•
•

Seltsi kommunikatsioonitegevuste kavandamiseks ja elluviimiseks luuakse seltsi liikmetest,
õpetajatest ja lastevanematest koosnev kommunikatsiooni toimkond.
Kommunikatsioonitoimkonna koosseisu kinnitab juhatus iga õppeaasta alguses kuni uue
õppeaasta alguseni.
Kommunikatsiooni toimkond valmistab ette kommunikatsiooni tegevuskava ja esitab selle
pärast kolleegiumi heakskiitu juhatusele kinnitamiseks.
Kommunikatsioonitoimkond koguneb õppeaasta jooksul regulaarselt vähemalt korra kahe kuu
jooksul, vajadusel ka tihedamini, et vaadata üle vahepealsed kommunikatsioonitegevused
ning hinnata nende mõjusust. Vajadusel teeb toimkond planeeritud tegevustesse täpsustusi ja
täiendusi või lisab uusi tegevusi.
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