Koolitus eesti keele õpetajatele
25.02.2020, Jõhvi, Kersti Võlu Koolituskeskus

TEESID
Töötuba 1:
Õpetaja sünergia kui õpilaste motivatsiooni
mõjutaja.
Leili Sägi ja Evelin Müüripeal, meisterõpetajad
Sotsiaalne õppimine kui õppimine ühistegevuse
kaudu. Kuidas erinevate rühmatööde abil arendada
sotsiaalset pädevust. Mida saab õpetaja kui
õppimise suunaja ja toetaja teha selleks, et õppija ja
ka õpetaja enda seatud eesmärgid saaks
õpiprotsessis täidetud. Positiivse õpiõhkkonna
loomine ja hoidmine tundides. Õppimine ja
õpetamine läbi mänguliste meetodite.

Foto: Erakogu. Koolitus 2018 Khazari Ülikoolis, Bakuus.

Leili Sägi
Meisterõpetaja Leili Sägi on Pärnu Tammsaare kooli ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi eesti keele kui
teise keele õpetaja ning Paikuse politsei- ja piirivalvekolledži külalisõppejõud.
Ta on koolitaja, mitmete õppematerjalide ja metoodiliste artiklite autor. Osalenud rahvusvahelistel
täiendkoolitustele Saksamaal Berliinis ja Düsseldorfis ning Austrias Grazis.
Leili Sägi on Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu asutajaliige ja olnud juhatuses 7 aastat. Ta on õpetajate
kutsetaotlejate hindaja Eesti Õpetajate Liidu juures. Tema tööd on tunnustatud Vabariigi Presidendi
hariduspreemiaga ning ta on Pärnu linna teenetemärgi kavaler.
Leili Sägi Nädal Berliinis toetas kõigiti keeleõpetaja erialast ja isiklikku arengut. 27.06. 2018.
https://www.voorkeelteliit.eu/naedal-berliinis-toetas-koigiti-keeleopetaja-erialast-ja-isiklikkuarengut/
Leili Sägi. Düsseldorfis Erasmus + õpirände raames. https://www.voorkeelteliit.eu/dusserdorf/
Evelin Müüripeal
Evelin Müüripeal on 2018. aastast meisterõpetaja. Ta on lõpetanud 1992. aastal Tallinna
Pedagoogikaülikooli eesti keel võõrkeelena ja lisaerialana soome keele õpetaja eriala. 1994. aastal
kaitses ta samas ülikoolis teadusmagistri Magister Artiumi kraadi. Evelin on olnud seotud viimased
15 aastat aktiivselt täiskasvanute keeleõppega ja koolitanud väga erinevaid sihtgruppe huvikoolist
kuni ülikoolini. Lisaks juhendanud nii keeleklubisid kui ka keelekohvikuid.
Evelin Müüripeal on Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu asutajaliige ja olnud juhatuses 7 aastat. Ta on
esindanud Eestit Soomes, Kanadas, Lätis, Leedus ja mujal, kus on tutvustanud eesti keele kui
võõrkeele õppimise ja õpetamise teemat Eestis.
Tema tööd on tunnustatud 2007. a. Eesti Vabariigi valituse poolt ning ta on saanud Eesti kodaniku
aumärgi. Evelin on saanud mitmeid aukirju ja nimetatud 2016. aastal Rae valla täiskasvanute
huvihariduse arendajana parimaks soome keele õpetajaks.
Evelin Müüripeal ja Leili Sägi ühiskoolitused
Evelin ja Leili on läbi viinud erinevaid töötubasid alates 2015. aastast, koolitanud Eesti
konverentsidele erinevaid võõrkeeleõpetajaid, aga ka Eestis elavate vähemusrahvuste
pühapäevakoolide õpetajaid.
Lisaks on nad koolitanud kahepäevasel koolitusel Aserbaidžaani Bakuu Khazari Ülikooli erinevate
võõrkeelte õpetajaid.
Evelini ja Leili teemadeks on aktiivõppe meetodite kasutamine keeletundides, rääkimisülesanded,
draamavõtete kasutamine ja õpimotivatsiooni hoidmine.
Vt fotogaleriid EVÕLi kodulehel: Bakuu https://www.voorkeelteliit.eu/bakuu-2/
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Töötuba 2:
Eesti keele abi on vaid paari kliki
kaugusel
Ingrid Prees ja Valentina Limonova,
Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa
kolledži eesti keele lektorid
Ingrid Prees

Valentina Limonova

Internetis on palju keeleressursse, kuid tee nendeni on pikk ja aeganõudev. Näitame
http://portaal.eki.ee/ veebilehe võimalusi (tutvumine terminoloogiaga, keelealane nõu, eesti keele
oskuse kontrollimine, veebikirjutise emotsionaalne mõju). Kui jagate õpilastele tekste, kuid te pole
kindel, kas need vastavad kursusel õpitavale keeletasemele, siis näitame teile keskkonda, mille abil
saate kiiresti testida kirjutatud teksti taset.
Õpetame eesti keelt teise keelena ning seetõttu kasutame palju erinevaid veebisõnastikke, mis
aitavad nii sõnu tõlkida kui ka näitavad tekstis olevate sõnade algvorme. Lisaks jagame elektroonilist
käsilehte kasulike ja huvitavate veebikeskkondade kohta.
Enesetutvustus (Ingrid Prees)
Töötan TalTechi Virumaa kolledžis eesti keele lektorina. Hariduselt olen vene õppekeelega põhikooli
eesti keele õpetaja ja haridusteaduse magister. Magistritöös uurisin II-, III- ja gümnaasiumiastme
õpilaste ja õpetajate digitaalse kirjaoskuse taset Ida-Virumaa eesti keele kui teise keele õppes ning
selle vastavust riiklikule õppekavale. Uurimistulemustega saab tutvuda ajakirja Oma Keel 2019. aasta
kevadnumbris http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/index.php?leht=39
Olen viinud läbi digikoolitusi õpetajatele, õpetanud eesti keelt teise keelena nii kursustel kui ka
gümnaasiumiõpilastele. Vastutan EVÕLi kodulehe sisulise külje eest ja kajastan liidu tegevusi
Õpetajate Lehes.
Minu jaoks on oluline, et keeleõpe oleks huvitav, kuid samas ka tunnetuslik ja hariv.
Enesetutvustus (Valentina Limonova)
TalTechi Virumaa kolledžis töötan alates 2012. aastast. Minu töökogemus on üle 30 aasta, 25
nendest olen töötanud üldhariduskoolis. Hariduselt olen vene filoloog, eesti keele teise keelena
õpetaja ja haridusteaduse magister. Vene keelt emakeelena kõnelejana ja eesti keele iseseisva
keelekasutajana tean, mis on eriti raske eesti keele õppimises ja kuidas on efektiivsem keelt õppida.

Töötuba 3:
Mitmekesine ja kaasahaarav tund
Kristi Lõbu, Avinurme gümnaasiumi inglise
keele õpetaja
Töötoas tutvustatakse 15 lihtsat nippi, mis
muudavad keeletunnid huvitavamaks ja
mitmekesisemaks.
Enesetutvustus
Olen Avinurme Gümnaasiumi inglise keele õpetaja ja õpetajana töötanud 10 aastat. Paar aastat
tagasi ilmus minu sulest õpetajate seas populaarseks osutunud praktiline käsiraamat "100 ideed
õpetajale". Paar kuud tagasi ilmus raamatule järg "Veel 100 ideed õpetajale". Ma otsin järjepidevalt
uusi vahendeid ja võimalusi, kuidas oma tööd mitmekesistada ja põnevamaks muuta.
Kristi Lõbu. 2019. Veel 100 ideed õpetajale.
Kristi Lõbu. 2017. 100 ideed õpetajale.
Vt videot "Veel 100 ideed õpetajale" https://www.youtube.com/watch?v=QiYqZnKB8ps

