KUTSE /AJAKAVA:

18
september
2021

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu
8. piirkondlik koolituspäev „Õpetajalt õpetajale“
HAAPSALUS

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) kutsub võõrkeeleõpetajaid
osalema piirkondlikul koolituspäeval Haapsalus.
Aeg: 18. september 2021
Koht: Läänemaa Ühisgümnaasium, F. J. Wiedemanni 15, 90503,
Haapsalu. Vt kaarti siit.
Koolituspäeva lühitutvustus
Enne koolituspäeva algust kell 9.30 pakume tervituskohvi. Koolituspäev algab
kell 10.00 Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu tutvustusega (15 minutit) ja seejärel
teeme ringkäigu Läänemaa Ühisgümnaasiumis. Ringkäigul tutvume kooli
ruumide, (keele)õpetajate ja õppekorraldusega.
Läänemaa Ühisgümnaasium on Lääne maakonnas Haapsalus Wiedemanni tänaval asuv riigigümnaasium. Kool
moodustati 2013. aastal Haapsalu Gümnaasiumi ja Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi põhjal. Läänemaa
Ühisgümnaasium on Lääne maakonna suurim gümnaasium. Kooli esimene direktor oli Leidi Schmidt, kes juhtis
kooli aastatel 2013–2018. Kooli uus direktor on Ain Iro.

Pärast ringkäiku sööme lõunat kell 12-12.45. Ettekanne ja töötoad toimuva kell
13.00-15.45. Koolituspäev lõpeb kogemuste vahetamise ja lahkumiskohviga
kell 15.30 -15.45.
Huvilised saavad külastada Haapsalu linnust (giidiga ekskursioon kell 16.0017.20)
AJAKAVA
9. 30 – 10.00

Tervituskohv

10.00 -10.15

Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu tutvustus.

10.15 – 12.00

Ringkäik Läänemaa Ühisgümnaasiumis

12.00 – 12.45

Lõuna
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Ettekanne: „Õppima õppimine“
Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse esimees, TalTech
Virumaa kolledži lektor
2018. aastal Rahvusvahelise Laste Heaolu Indikaatorite Ühingu (ISCI) Eesti 8-, 10- ja 12aastaste laste seas läbi viidud uuring näitas, et vaid 24% 12-aastastest lastest olid täiesti
rahul sellega, mida nad on koolis õppinud.
Ettekandes on teil võimalik teada saada, kas tõesti igaüks on võimeline õppima ükskõik
mida? Mis on õppimise 6 võtit? Kuidas mina õpetajana saan kaasa aidata oma õpilaste
õpiedule? Mis on need nipid, mis aitavad õpilasel paremini valmistuda kontrolltööks,
arvestuseks, testiks?
Barbara Oakley on öelnud, et meil on võimalik end targaks mõelda. Ja kui sa õpid õigesti
õppima, siis oled juba õigel teel, et saada väga heaks õppuriks.

13.30–14.30

Raamatu „Sügav õppimine. Kaasa maailma, muuda maailma” ja metoodika
tutvustus
Kati Bakradze, Tallinna Ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja, humanitaarvaldkonna
juht

„Mindfulness”
Karola Velberg, Tallinna Ühisgümnaasiumi soome keele õpetaja, koolitaja, TLÜ soome
keele lektor

„Kohtumistest haridusministriga arengukavade, õpetajate
tagamise, õpetajate karjääri- ja arenguvõimaluste jt teemadel.
Võõrkeeleoskuse ja mitmekeelsuse toetamine”

järelkasvu

Ene Peterson, EVÕLi juhatuse esimees, Kersti Võlu koolituskeskuse inglise ja eesti keele
õpetaja

14.30–14.45

SIRUTUSPAUS

14.45–15.30

Töötuba “Köitev veebitund”
Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse esimees, TalTech
Virumaa kolledži lektor
Keelt on võimalik õppida olenemata ajast ja kohast. Edasiviivaks jõuks on huvi ja
motivatsioon teise keele õppimise ja omandamise vastu. Sageli mängib siin olulist rolli
õpetaja suutlikkus kasutada erinevaid aktiivõppemeetodeid, et arendada kõiki
osaoskuseid, soodustada õppetunnis positiivne õhkkond ning muuta õppetund
köitvaks. Töötoas tutvustan oma kogemuse näitel erinevaid veebitunni võimalusi.

15.30–15.45

Lahkumiskohv, vestlus vabas õhkkonnas

16.00–17.20

Haapsalu linnuse külastus giidiga
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OSALEMISTASU

10 eurot EVÕLi liikmed ja 15 eurot mitte-liikmed.
Osalemistasu sisaldab koolitust, 2 kohvipausi, lõunat, giiditeenust ja linnuse
sissepääsu, osalemistõendit.

MAJUTUS
(osaleja kulul):

Kui te soovite kohale tulla 17.septembri õhtul, siis on võimalik valida
ööbimiskohti erinevast hinnaklassist.
Hestia Hotel Spa (Sadama 9/ 11) pakub seminaril osalejatel soodust
(ühekohaline tuba 100 eurot (tavahind 110), kahekohaline tuba 90 eurot
(tavahind 100 eurot).
Broneerimine: müügijuht Krista Hein krista.hein@hestiahotels.com
Tel: +372 5166 197
Täpsema kirjelduse leiate hotelli kodulehelt:
https://www.hestiahotels.com/haapsaluspa/toad/
Promokoodiga saab broneerida kodulehe https://www.hestiahotels.com/en/ kaudu.
Kood on: CAMP-KEELED. Kehtib majutusele perioodil 17-18.09.2021. Soodustus -11%
päeva hinnast.

Odavamate majutusasutuste kohta leiate info SIIT

OSALEJATE TURVALISUS
Koolituspäeval osalejate arv on piiratud!
Vastavalt valitsuse otsustele ja korraldustele, soovime kõigi osalejate jaoks tagada ohutuse ja
käitume järgmiste reeglite järgi:.
•
•

•
•

haigena jää koju ja anna oma mitteosalemisest teada esimesel võimalusel
(ene@peterson.ee);
kohale tulles võta palun kaasa oma nakkusohutust tõendav tõend (vaktsineerimispass,
läbipõdemise tõend või negatiivne COVID-19 testi tulemus - 48h enne üritust kiirtest või
72h enne üritust PCR test).
Vaktsineerimispassi võib saata ka ette meiliaadressile ene@peterson.ee
Kohapeal kontrollitakse antud dokumentide olemasolu

REGISTREERIMINE
Registreerimisvorm: https://forms.gle/cqvZDfKY6DLVsR2A8

REGISTREERIMISE TÄHTAEG: 13. september 2021 või niikaua kui kohti jätkub
Koolituspäeva läbiviimist toetab Hariduse- ja Teadusministeerium.
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Info ja küsimused:
Kati Bakradze, kati.bakradze@tyhg.edu.ee (ajakava, majutus, koolitus)
Tel: + 372 5172919
Ene Peterson, ene@peterson.ee (osalejate registreerimine, arved)
Tel: +372 53 47 38 36
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