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11. Kool on koostamas uut arengukava aastaks 2024. Küsime ka teie käest,  mis on teie 
ootused koolile? 
 

• Kaasaegne füüsiline keskkond, toimivad andmebaasid ja 100% pühendumus. 

• Ootaks kooli noori õpetajaid🙂"#$. 

• Õpilastel on liiga suur koormus, kõik on väga tihti nii pingeline. 

• Pakutava õppekvaliteedi tõus, mis annab hea eelduse lapsel edasisteks valikuteks. 

• Õppetöö ainetes  võiks jaotada nii, et ühes kuus ei tekiks palju ja korraga kontrolltöid. 

Palju asju võiks koolis ära õppida, et ei jääks koduseid töid. Kooli söök väga hea! 

• Et  gümnaasiumihariduse andmine Türil jätkuks ja gümnaasium saaks vajalikud 

kaasaegsed ruumid (labor, kaasaegsed arvutiklassid jmt). 

• Erinevad õppesuunad, valikkursused. Professionaalsed õpetajad.  

• Ootused puuduvad, kuna laps on lõpetanud. 

• Seosed koolis õpetatava ja reaalse elu vahel. Lõimitud õpe.  

• Esiteks, milleks ära kaotada Türi Ühisgümnaasium? See küll ei puuduta antud teemat, 

kuid siiski võiks ju kooli ometigi alles jätte, mitte see valla käsutusse anda. TÜG on 

väga hea kool ning las see jääda gümnasistidele edaspidi ka alles! 

• Mõned õpetajad võtaksid oma tööd tõsisemalt. 

• Suhtlemisoskustele suunatud ja ennast juhtivate õpioskustega vastutustundlike 

inimeste ettevalmistus edasiõppeks kogu maailmas. 

• Olgu kool ka edaspidi sõbralik ja rahuliku keskkonnaga. Huvitavad valikained on 

väga tähtsad. 

• Et kool jääks püsima. Leidma koolile mingi suuna nt spordisuund. Meeldib koostöö 

Järvamaa Haiglaga ja Tartu Ülikooliga. 

• Oleks hea, kui kool aitaks lastes välja tuua nende tugevad küljed, mis toetaks valikute 

tegemisel.  

• Minu arvates võiks remonti teha, nii seest kui ka väljast. 

• Suurem koostöö õpilastega. 

• Selgem visioon kooli edasisest käekäigust. 

• Ei oska sellele hetkel vastata. 

• Hetkel on kool olnud vastutulelik ning hea, ootusi pole. 

• Kõik on praegu suurepärane. Jätkake samas vaimus. 

• Et kool üldse alles jääks.  

 
 
 
 



12. Arvati veel….. 
 

• Gümnaasiumi õpetaja käitub targalt ja arukalt, isegi kui infosüsteem või tehniline 

õpikeskkond ei toimi ning gümnaasiumi õpetaja mõistab palju rohkem kõiki ja kõike.  

• Sisekliima on muidu tore, klassijuhataja on hooliv ja direktor. 

• Jaksu ja jätkuvalt rõõmsat meelt teile. 

• Huviharidus töötaks paremini, kui see jaotada ära huviliste vahel praeguste õpetajate 

seast. Osatööajaga ei õnnestu järjepidevus tavades ja huvitegevuse pidev lõiming 

õppetööga. 

• Tähelepanu võiks rohkem pöörata õpilaste vahelisele suhtlemisele ja läbisaamisele, 

samuti õpetajate suhtumine õpilasse. Võimalusel võiks E-kooli asemel kasutusele 

võtta Stuudiumi. 

• Aitäh! 

• Tagasiside õpetajatelt on rahuldav, aga võiks olla parem. 

• Väga hea kool! 

• Koolis valitseb meeldiv, sõbralik õhkkond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


