HARIDUSÜHENDUSTE SUVESEMINAR
6. – 7. AUGUST
KOSMONAUTIKA PUHKEKESKUSES

PROGRAMM
Seminari moderaator: Kristin Parts (Speaksmart)

10.45 – 11.20
11.20 – 11.30
11.30 – 12.30

6. august

12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.35 – 16.00
16.00 -16.15
16.15 – 18.30

Kogunemine, registreerumine
Seminari avamine ja tervitussõnad moderaator Kristin Partsilt
Digiprügi ja GDPR, Birgy Lorenz
Lõunasöök
Videoõps, Kristo Siig
Viha ja konflikt, Aivar Haller
Kohvipaus
Töötoad:

16.15 – 17.15

Meditatsioon

17.25 – 18.30

Läbiviija: Seeda
Randroo
Meditatsioon
Läbiviija: Seeda
Randroo

18.30 – 19.30
19.30 – 21.00
21.00 - ..

Ellujäämine õpetajana
Läbiviija: Kristina
Sanin

Läbiviija: Marika Aalja
Ellujäämine õpetajana

Läbiviija: Kristina
Sanin

Läbiviija: Marika Aalja

Õhtusöök
Liikuma kutsuva kooli tutvustus ja praktilised tegevused, Maret Pihu,
Katrin Mägi
Saunaõhtu
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PROGRAMM

Hommikusöök
Tere hommikust! Hommikust arutelu juhib moderaator Kristin Parts

9.30 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.45

Õpetajaameti maine ja haridusühenduste atraktiivsus, Katrin Aava, Tallinna Ülikool
Kohvipaus

12.55 – 13.40

Töötuba:
Ettevõtlusõpe koolis
(Läbiviija: Katrin
Kivisild)

7. august

8.00 – 9.00
9.00 – 9.30

13.40 – 14.40
14.40 – 15.25

15.25 – 15.40

Töötuba:
Praktilised näited hea
koostööprojekti
koostamisest ja
elluviimisest
(Läbiviijad: Ülle Seevri
ja Andry Kikkull)

Töötuba:
Ettevõtlusõpe koolis
(Läbiviija: Katrin
Kivisild)

Töötuba:
Haridusühenduste
väliskommunikatsioon:
töö huvirühmadega
(Läbiviija: Katrin Aava)

Töötuba:
Kes on MTÜ
liikmed ja
kus on
nende õige
koht?
(Läbiviija:
Kaidi Holm
Töötuba:
Töötuba:
Haridusühenduste
Kes on MTÜ
sisekommunikatsioon
liikmed ja
(Läbiviija: Katrin Aava) kus on
nende õige
koht?
(Läbiviija:
Kaidi Holm
Lõunasöök
Töötuba:
Töötuba:
Tartu Ülikooli koostöö Kes on MTÜ
õpetajate
liikmed ja
ühendustega:
kus on
aineolümpiaadid ja
nende õige
andekate õpilaste
koht?
toetamine
(Läbiviija:
(Läbiviijad: Ana
Kaidi Holm
Valdmann ja Raili Vilt)
Kokkuvõtted, koduteele asumine
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Töötuba:
Argumenteerimine
koolitunnis
(Läbiviija: Kristin Parts)

Töötuba:
Argumenteerimine
koolitunnis
(Läbiviija: Kristin Parts)

Töötuba:
Argumenteerimine
koolitunnis
(Läbiviija: Kristin Parts)

TÖÖTOAD

Meditatsioon
Meditatsioone on väga palju uuritud ja on teaduslikult tõestatud, et tekkiv seisund mõjutab igakülgselt
inimese elukvaliteeti, heaolu ja tervist. Klassikaline meditatsioon ehk istumine liikumatult ja
mõttevabalt, on tänapäeval aga keeruline, sest ühiskond ja elutempo on palju muutunud. Seepärast
on just tänapäeva inimeste jaoks teaduslikult loodud aktiivsed (liikumist sisaldavad) meditatsioonid,
millega on võimalik end suurepäraselt aidata.
1. Kui Su tööpäev on olnud pingeline ja kui päeva jooksul on juhtunud asju, mida endaga edasi kanda
ei taha, siis nende "maha raputamiseks", neist vabanemiseks, pingete "sulatamiseks", on loodud kerge
ja väga efektiivne OSHO Kundalini meditatsioon
2. Kui tunned, et oled kuidagi hajevil, justkui killustatud, või kindlustunne ja jõud on vähene, on mingi
ebamärane olek või tunned vastuolulisust enda sees: tahan-ei taha; teen-ei tee, siis selle seisundi
muutmiseks on loodud väga ilus ja efektiivne OSHO Nadabrahma meditatsioon

Läbiviija: Chandini Sarita (Seeda Randroo) on Eesti Meditatsiooni Kooli rajaja ja juht.

Ellujäämine õpetajana
Töötoas õpime paremini ennast tundma ja oma emotsioone ning mõtteid märkama ning juhtima.
Osalejateni jõuab killuke õpetajatele mõeldud koolitusprogrammist „Ellujäämine õpetajana“, mille
fookuses on õpetaja ise. Fookuses on iga õpetaja vaimne tervis ja tasakaal. Läbi praktiliste harjutuste
õpitakse juhtima ja hoidma oma tähelepanu vajalikul ning jälgima seda, mis toimub inimese sees.
Eesmärgiks on õpetaja enda võime ja oskus igas olukorras paremini hakkama saada, ennast ise aidata
ja seega selles nii olulises ametis ellu jääda.

Läbiviija: Marika Aalja (Ivandi) on õpetaja ja koolitajana töötanud üle 30 aasta, koolitanud ja
nõustanud üle 300 kooli ja lasteaia. Igapäevaselt töötab ta Lilleoru Põhikooli direktorina ja on Tuleviku
Hariduse SA juhataja. Tema teab, kuidas erinevatest keerulistest olukordadest välja tulla rahuliku ja
enesekindlana. Marika hindab kõrgelt, kuidas õpetatavad tehnikad õpetajatele mõjuvad – nii teistega
suhtlemisel kui ka õppe läbiviimisel.
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Kes on MTÜ liikmed ja kus on nende õige koht?
Töötoas uurime, mida räägib liikmete ja MTÜ õigussuhte kohta mittetulundusühingute seadus?
Kas me teame, kes on meie ühingu liikmed ning kuidas ja millal neist ühingu liikmed said?
Millal ja kuidas tasuks uurida MTÜ liikmete koostööhuvisid ja -vajadusi?

Läbiviija

Kaidi

Holm on

Juhatuse
Kompetentsikeskuse juhataja, juhtiv koolitaja
ja nõustaja. Kaidil on nii pedagoogiline
(Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka
õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja
põhjalikud
kvaliteedijuhtimise
alased
teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle
20-aastane kogemus MTÜ-de juhatuste
liikmete jõustamisel.

Aineolümpiaadid ja andekate õpilaste toetamine
Eesmärgiks on kaardistada kõikide aineühenduste soovid ja vajadused seoses aineolümpiaadide ja
andekate õpilaste toetamisega. Millised on erinevate aineliitude vajadused ning kuidas saab
teaduskool toetada õpetajaid seoses andekate laste õpetamise ning arendamisega.
Teaduskool pakub erinevaid võimalusi õppematerjale ja õppepäevi õpetajatele, õpilastele
aineolümpiaade, võistlusi, viktoriine, e-kursusi, loenguid koolidele, õpikodasid koolidele, uurimislabori
programme ja laagrid ja õppepäevi.
Tahaksime, et meie tegevused vastaksid õpetajate ja koolide ootusele seega plaanime läbiviija sisuka
arutelu.

Läbiviijad: Ana Valdmann ja Raili Vilt, Tartu Ülikool
Raili Vilt töötab teaduskoolis matemaatika metoodikuna ja kuulub Matemaatika Õpetajate Seltsi.
Ana Valdmannil on pikaajaline õpetamiskogemus põhikoolis, gümnaasiumis ja ülikoolis. Ta kuulub
Bioloogia Õpetajate Ühingusse ja töötab teaduskoolis direktorina ning TÜ loodusteadusliku hariduse
keskuses teadurina.
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Haridusühenduse mõjus kommunikatsioon
Ühenduse kommunikatsiooni teemal pakume kahte töötuba:
1. töötuba: töö huvirühmadega. Töötoas keskendume hariduse huvirühmade vajadustele ja töötame
välja ettepanekuid, millist kommunikatsiooni vajavad muutunud oludes õpilased, lapsevanemad,
kaasõpetajad ja kohalik omavalitsus.
2. sisekommunikatsiooni töötuba: jagame häid kogemusi ja töötame välja lahendusi, kuidas muutunud
oludes tõhustada haridusühendustes sisekommunikatsiooni. Võimestame üksteist muutusi ellu viima.

Läbiviija: Katrin Aava on TLÜ BFMi kommunikatsioonieriala
õppejõud, koolitaja, superviisor, mõjutamisalaste õpikute
autor.

Praktilised näited hea koostööprojekti koostamisest ja elluviimisest
Töötoas annavad Ülle Seevri (Eesti Geograafiaõpetajate Ühing) ja Andry Kikkull (Eesti Tööõpetajate
Selts) praktilisi nõuandeid, kuidas koostööprojekti ette valmistada ja edukalt läbi viia. Mõlemad
ühendused tutvustavad enda koostööprojekte ja annavad häid mõtteid, kuidas algsest ideest päriselt
koostööprojektini jõuda, kuidas projekti läbi viia, mida saab võita koostööprojektist.

Läbiviijad: Andry Kikkull on Tallinna Ülikooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse
lektor ja Eesti Tööõpetuse Seltsi pikaajaline liige ja juhatuse esimees
aastast 2017.

Ülle Seevri on Hugo Treffneri Gümnaasiumi geograafia ja
majandusõpetuse õpetaja ja Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu juhatuse
esimees.
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Argumenteerimine klassiruumis
Arutlemine ja argumenteerimine kuuluvad kõigi ainetundide juurde. Töötoas osalejad saavad praktilisi
juhtnööre, kuidas väitlusmeetodi rakendamiseks oma aine raames, et anda õpilastele tuge kriitilise
mõtlemise, struktuurse kuulamise ja argumenteeritud eneseväljenduse arendamiseks.

Läbiviija Kristin Partsil on suur kogemus eriilmeliste
arutelude juhtimise ja töötubade läbiviimisega, keskendudes
tihtipeale just hariduse teemadele. Lisaks SpeakSmartis
töötamisele on Kristin ka Eesti Väitlusseltsi tegevjuht, mille
raames viib ta läbi ka töötubasid ning koolitusi õpetajatele.
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