
MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosoleku protokoll 

 

 

Koosolek toimus:  06.01.2022 Lõõtsa 4, Tallinnas  kell 13.00-15.30 

Koosolekul osalesid: Krista Saadoja, Anne Aasamets, Ingrit Keerma, Kristi Päeva, Keiu Tamm 

Veebi kaudu: Priit Pensa, Ilmi Laur-Paist, Urmas Heinaste, Dirgis Kaarlõp 

Koosolekult puudus: Lauri Soosaar 

Protokollija: Anne Aasamets 

 

Päevakord 

1. Digivara. 

2. ÕÜKK sünnipäevasündmus. 

3. Koolitused. 

4. Suveseminar. 

5. Uudiskiri. 

 

 

Päevakorrapunktide arutelul 

1. Digivara. 

Dirgis Kaarlõp (Innovatsiooni ja koostööosakond) jagas infot teemal kuidas toimub digivara 

arendamine ja millised on arendussuunad Harnos. 

 

OTSUSTATI 

 Kutsuda koos ÕÜKK juhatusega ühisesse vestlusringi HTM nõunik, informaatikaõpetajad ja 

haridustehnoloogid. 

Teemad:  

o Tegevussuunad + strateegiline vaade. 

o Kuidas erinevad keskkonnad kokku viia (portaalide vaheliste sildade loomine). 

o Litsentsid OPIQ-s. 

o Turuplatsi kontseptsiooni arengud. 

 

2. ÕÜKK sünnipäevasündmus. 

Arutati sobivat kuupäeva ja lepiti kokku koolituste valdkondades. 

 

OTSUSTATI 

 Korraldada sünnipäevasündmus 11.-12.03.2022 Rakveres. Teemad: vaimne tervis ja 

väärtuspakkumine. 

 

  



3. Koolitused. 

Arutuse all olid koolituste teemad. Millised on need tegevused ja meetmed, millega saaks toetada 

juhtimist (nii organisatsiooni kui inimeste). Ühekordne koolitus on suhteliselt vähe tõhus, võiks 

koosneda mitmest koolitusest. 

 

OTSUSTATI 

 Panna kokku koolituste seeria: juhtimise uus tase 

 Küsida ühendustelt, mis on need probleemid ja õppimise kohad, millega tegeleda? 

 Koguda kokku juriidika murekohad (Kaidi Holm). 

 

4. Suveseminar. 

Lepiti kokku suveseminari aeg ja arutati sobivaid kohti (Kääriku, Viinistu, Toosikannu). Arutleti 

koolitajaid ja koolitusteemasid (Aigar Vaigu, 360, GameClub). 

 

OTSUSTATI 

 Suvepäevad toimuvad 5.-6. augustil 2022. 

 Suvepäevade teema – Paberist praktikasse. 

 Küsida haridusühendustelt häid käegakatsutavaid praktikaid jagamiseks. 

 

 

5. Uudiskiri. 

Puudus on ühtsest hariduse infokohast, mis oleks ülikoolide ülene. Soovitud Uudiskiri ilmselt 

rahastust ei leia ja tuleb leida info jagamise jaoks teisi kanaleid.  

 

Õpiruum on Harno koolituskeskuse poolt loodud ja hallatav grupp. Sinna saame Koostöökoja 

liikmetest ja tegevusest infot saata. Peaksime paremini kasutama ka Õpetajate Lehe võimalusi. 

 

OTSUSTATI 

 Vähemalt korra kuus tutvustada ühte Koostöökotta kuuluvat haridusühendust. ÕÜKK kohta 

tutvustus saata jaanuaris. 

 Kutsuda Raivo Juurak Koostöökoja sündmusi vaatlema. 

 

 

 

 

 

 

 


