Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu
veebikonverents “Lõimime loovalt”
19.märts 2021 veebis
Päevajuht ja moderaator: Kati Bakradze
10.00 – 10.30

Konverentsi avamine ja Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu tunnuskirjade kätteandmine
Ene Peterson, EVÕLi juhatuse esimees
Haridus- ja Teadusministeeriumi tervitus
Pille Põiklik, Haridus-ja Teadusministeeriumi keeleosakonna peaekspert

10.30 –11.15

11.15 – 12.00

Keeleauhindade üleandmine
SA Archimedes
“Inspiring innovation in language education”
How to ensure that languages flourish in your school? How to make language learning visible?
Susanna Slivensky, European Centre for Modern Languages of the Council of Europe
“Seostatud võõrkeelte õpe kui mitmekülgse gümnaasiumihariduse läbiv teema”
Milline on õppijate suhtlemis- ja sotsiaalne pädevus ja kuidas seda toetada? Millised on võõrkeelte õppimise
tulevikuoskused? Aineõppe ja võõrkeele ühine kavandamine ja õpetamine.
Ülle Matsin, end Viljandi Gümnaasiumi direktor, riigigümnaasiumite käivitamise juht

12.00 – 12-15 – SIRUTUSPAUS

12.15 – 13.15

“Omanäolised koolid: mida on neilt õppida?”
Indrek Lillemägi, Emili kooli direktor - Kuidas tänapäeva ühiskonnas terveks jääda? Projektõppe rakendamine
kogukonnakoolis.
Kersti Vana, Loova tuleviku kooli direktor; Stella Tonni, Loova tuleviku kooli õpetaja - Lõimitud asustamise meetod ja
elulised ülesanded õppetöös.
Helen Sabrak, Avatud kooli direktor - Uus uuenduslik põhikool.

13.15 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

LÕUNA

PÕHIPROGRAMM
“English & Physics Collaboration Project”
How to combine history, biology, art, computer skills,
handicraft and maths in foreign language? How to develop
students' understanding of physics and English language?

ZOOM töötuba
“Tervishoiu valdkonna projektikoolituste korraldamine
meeskonnatööna ja LAK-õppe rakendamine “
Meeskonna planeerimine ja LAK-õppe rakendamine
tervishoiualal.

Anu Ratasep, Tallinna Ühisgümnaasiumi inglise keele
õpetaja
“Rakenduse Actionbound kasutamine keeleõppes
Multilingua vanalinna mäng ja Multilingua´s Old Town
Game.”
Mis on Actionbound? Kuidas on võimalik
nutiorienteerumist siduda eesti keele õppega?

Siret Piirsalu Tallinna Tervishoiukõrgkooli lektor
Elle Sõrmus, Tallinna Tervishoiukõrgkooli õpetaja
„РКИ +”

Ly Leedu, Multilingua keelekeskuse metoodik ja eesti
keele õpetaja

Урок иностранного языка - идеальная площадка для
межпредметной интеграции. На интегрированном уроке
ученик не только работает с текстом и грамматикой, но и
учится применять полученные ранее знания, видит, что
язык (даже иностранный) - ключ к познанию.
На небольшом мастер-классе на конкретных примерах
рассмотрим, как можно объединить русский язык с другими
языками, природоведением, историей, обществоведением,
математикой, домоводством, искусством и даже
физкультурой.

Aleksandra Novaševskaja, vene keele õpetaja ja VÕSi
juhatuse liige

15.00 – 15.30

„DaF und Fach: naturwissen-schaftliche Inhalte im
Deutschunterricht“

“Language mediation in the Classroom”
Language mediation workshop: what is it? Why and where
do language teachers need it?

Viele Deutschlehrer beschäftigen sich mit dem Inhalt des
Anneli Vallaste, Keila kooli inglise keele õpetaja
Fremdsprachenunterrichts und mit dem Einsatz der
Sachfachinhalte im DaF-Unterricht. Man lässt sich der
Deutschunterricht mit bedeutungsvollem Inhalt füllen. Das
integrierte Sachfach- und Fremdsprachenlernen gilt als eine
effektive Methode nicht nur zum Sprachenlernen, sondern
auch zur Entwicklung vieler anderer Kompetenzen der
Lernenden.
Merle Jung, Tallinna Ülikool, Haridus-ja Noorteamet
15.30 – 16.00 PAUS
16.00 – 16.30

“Интегрируемся творчески. Из опыта работы
учителя русского языка”
Нет сомнений, что в современном мире знание
иностранного очень важно и актуально. Ученики
должны получить такие знания, которые смогли бы
применять и вне стен школы. Интеграция различных
учебных предметов должна нам в этом помочь.

“Lõimitud raamatukogutunnid Tallinna näitel “
Kuidas lõimida mitmekülgseid, interaktiivseid ja põnevaid
raamatukogutunde õppekavas olevate teemadega?
Mirjam Kaun, Tallinna Keskraamatukogu
noorteteeninduse peaspetsialist

Lilia Bulai, Tallinna Arte Gümnaasiumi vene keele õpetaja
16.30 – 17.00

“Müstiline Skype”

“Köitev eesti keele tund Zoomis”

Võõrkeele arendamise mängu “Mystery Skype” loomine.
Kuidas suhelda välismaalastega reisimata?

Kuidas arendada kõiki osaoskusi zoomi-keskkonnas? Mis
aktiveerib õpilasi zoomi-tunnis ja kuidas muuta tund
huvitavaks ja kaasahaaravaks?

Kristi Lõbu, Avinurme
Gümnaasiumi inglise keele õpetaja

Ingrid Prees, TalTech Virumaa kolledži eesti keele lector

17.00 – 17.30

“Lauamängude lõimimine keeletundidesse”
Kuidas aktiveerida õpilasi kasutades lauamänge?
Lauamängud au sisse!
Karola Velberg, Tallinna Ühisgümnaasiumi ja Tallinna
Ülikooli soome keele õpetaja

„Mida ma teen õppurite aktiivseks kaasamiseks?”
Uuriva õpetajana huvitab mind eelkõige see, kuidas minu
tegevused õpetajana mõjutuvad õpilaste õppimist.
Olen õpilaste kaasatuse tõstmiseks kasutanud nii
projektõppe võimalusi kui erinevaid aktiivõppemeetodeid.
Seminaril jagan oma kogemusi ja tutvustan ka õpetaja
andmepõhist refleksioonimudelit, mis aitab mul õpilaste
aktiviseerimist tõenduspõhiselt juhtida.
Kui see teema ka Sind kõnetab, oled oodatud seminaril
kaasa mõtlema!
Merike Saar, Tallinna Prantsuse Llütseumi inglise keele
õpetaja,
Tallinna Ülikooli nooremteadur

17.30 – 18.00 PAUS
18.00 – 19.30

Huvitavad kohtumised – POLINA TŠERKASSOVA,
lugude jutustaja ja muusik
Jutuvestja? Multi-instrumentalist? Antropoloog? Kõik
koos! Ole valmis muinaslooks!

Osalemistasu liidu liikmetele on 30 eurot, mitteliikmetele 40 eurot ja võõrkeele õppekaval õppivatele üliõpilastele 20 eurot.
Registreeruda veebikonverentsile saab 15. märtsini siin: https://forms.gle/ojSrUtisH7DMAbPA9
16.märtsil saadetakse kõigile osalejatel veebilink ja kood ülekande jälgimiseks ja lingid zoomi-töötubadesse. Veebiülekannet saab ühe
koodiga jälgida ühes seadmes.

