
 

Ootame haridusühendusi suveseminarile  

KUJU.  
Koos kujunemine ja kujundamine 

8.–9. augustil 2018 

Põlvamaal, Mooste mõisakompleksis. 
 

Üle-eelmise aasta suveseminar kandis pealkirja „Tähelepanu, valmis olla, stardime!“, 

keskendudes kaasamisele ja sellele, kuidas ühendused ise ja/või koos saavad hoogustada 
uueneva õpikäsituse juurutamist õppeprotsessi. Möödunud aastal tegelesime suveseminaril 

„Kohalolek ja mõju“ ühenduste mõju hindamise teemaga, jagasime uueneva õpikäsituse 

rakendumise kogemuslugusid ja harjutasime hetkes olemist. Lisaks anti hoogu e-Koolikoti 
täiendamisele ja õpiti paremini tundma andmekaitseseadust.  

Sel aastal keskendume peateemana ühenduste rolli kujunemisele ja kujundamisele 
õpetajate/koolijuhtide professionaalse arengu toetamisel. Ühenduse rolli kujunemine 

ja kujundamine on seotud koostööga nii ühenduste sees kui ka ühenduste vahel – just sellele 

suveseminaril keskendumegi. See, mida ja kuidas enda rollist hariduses räägime, loobki kuju. 

Seetõttu tegeleme ka kommunikatsiooniga ja nii iseenda, ühenduste kui ka algatuste 

nähtavaks tegemisega. Lisaks toimetavad ühendustes tegutsevad e-õppevara ekspertide e-
Koolikoti digikogumikega.  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

Ootame suveseminarile: 
 

 haridusühenduste liikmeid* (nii juhatuse liikmeid kui ka tegevliikmeid); 

 aineühenduste e-õppevara eksperte*. 

* koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses osalise või täistööajaga õpetaja 
ametikohal töötav isik või haridusasutuse juhtkonda kuuluv isik, kes on lisaks haridusühenduse liige 

 

Osalemine suveseminaril on tasuta. Osalejale on tagatud majutus ja toitlustus ning võimalus 

tulla kohale tellitud bussiga Tallinnast ja Tartust. Piisava arvu soovijate korral ka 

Pärnust/Viljandist/Jõhvist.  
 

Palun registreeri ennast hiljemalt 13. juuliks 2017! 

https://koolitus.hitsa.ee/training/1776/register 
 

Lisainformatsioon 

 

Suveseminari info leiad kodulehelt www.innove.ee/suveseminar, mis avatakse 4. juuli 2018. 

Täiendame kodulehte esimesel võimalusel tegevus- ja ajakavaga ning koolitajate tutvustusega. 

Suveseminari eesmärgid on 
 
 käsitleda aktuaalseid haridusteemasid ühenduste rolli 

kujunemisel ja kujundamisel õpetajate/koolijuhtide 
professionaalse arengu toetamisel; 

 jagada kogemuslugusid ühenduste koostöistest algatustest; 
 anda hoogu e-Koolikoti digikogumike koostamisele; 
 saada uusi kommunikatsioonialaseid teadmisi ja oskusi – 

kuidas olla oma tegevuses mõjusam; 
 tugevdada koostöösuhteid haridusühenduste vahel ja 

suurendada nende tegevusvõimekust; 
 aidata kaasa uueneva õpikäsituse rakendamisel ning 

õpetajate ja õppijate digipädevuste arendamisele. 
 

Tegevus „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ 
Tegevus „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ 

 

Kujundamiseni suveseminaril! 

https://koolitus.hitsa.ee/training/1776/register
http://www.innove.ee/suveseminar

