
 

 

KUTSE 

Olete oodatud 

sügisseminarile 

„Õpetajalt õpetajale” 

Seminari rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit on Haridus- ja Teadusministeeriumi partner 2022 – 2024. 

Aeg: 23. september 2022 

Koht: TalTech Virumaa kolledž (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve 30322) 

Seminar on TASUTA  

Väljastatav dokument: Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu tõend  

Seminari eesmärk: 

 külastada Kohtla-Järve haridusasutustes avatud tunde; 

 saada teadlikumaks uutest digiõpet toetavatest digikeskkondadest; 

 saada teada, mida teha vigadega; 

 tutvuda eesti keele A1-taseme kuulamisoskuse arendamise õppematerjaliga täiskasvanud 

õppijale; 

 saada teada, kuidas lasteaias omandada eesti keelt mänguliste tegevuste kaudu; 

 saada teadlikumaks MTÜ VeniVidiVici õpilastele suunatud eesti keele õppe võimalustest. 

Seminari formaat 

Päeva I poolel (enne lõunat) – Kohtla-Järve haridusasutustes (Kohtla-Järve Kirju-Mirju 

lasteaed, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Kohtla-Järve Järve Kool, Kohtla-Järve Gümnaasium) 

avatud tunni külastamine. 

Päeva II poolel: 

Avasõnad – Ingrid Prees, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, esimees 

Tervitussõnad – Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledž, direktor 

Vestlusring 

Pärast lõunapausi jätkub seminar vestlusringiga teemal „Südamest ära”. Vestlusringis 

osalevad järgmiste haridusasutuste esindajad: Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Kohtla-Järve 

Kirju-Mirju lasteaed, Kohtla-Järve Gümnaasium, Kohtla-Järve Järve Kool.  

Pärast vestlusringi toimuvad plenaarettekanded. Seminaril on 4 plenaarettekannet. 

 



Plenaarettekanded 

 „Mida teha vigadega?ˮ- Mare Kitsnik ( Tartu Ülikooli eesti keele teise keelena didaktika 

kaasprofessor), Sille Midt (Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži ning 

Folkuniversiteteti eesti keele kui teise keele õpetaja); 

„Eesti keele A1-taseme kuulamisoskuse arendamise õppematerjal täiskasvanud õppijale ˮ - 

Inna Kristal (Täiskasvanute eesti keele kui teise keele õpetaja, Keeltekool Teel Tippu OÜ); 

„Mänguliste tegevuste kaudu eesti keele omandamine lasteaias ˮ - Astra Ernits (Jõhvi 

lasteaed Sipsik, eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas); 

„Reaalse suhtluse olulisus eesti keele omandamiselˮ - Gerle Karjus ( MTÜ VeniVidiVici 

programmijuht, Tartu Karlova Kooli huvijuht).  

Töötoad 

„Osaoskuste digitaalne arengˮ - Nelli Kuldmaa (endine Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli 

haridustehnoloog ja mitme aine õpetaja, praegune Alutaguse valla haridus- ja 

noorsootööspetsialis); 

„Lauamängud eesti keele tunnisˮ - Ly Leedu (Multilingua Keelekeskus OÜ,eesti keele 

õpetaja, metoodik) 

Registreerimine:   

Palume registreeruda seminarile. 

REGISTREERUN SEMINARILE SIIN 

Registreerimise tähtaeg: 18. september 2022 

Majutus: Need, kes soovivad kohale tulla 22. septembril või jääda 23. septembril ööbima 

Kohtla-Järvele, siis majutusteenust pakub Virumaa Hostel (Kalevi 4, Kohtla-Järve 30325).  

Tavaline standardtuba maksab 40 eurot öö, tuba on kahele. Üliõpilaskorrusel on ka majutus, 

kus tuba maksab 30 eurot öö ja on mõeldud kolmele. Need toad on ilma mugavusteta, tualett 

asub vastas. Tubadega saab tutvuda hosteli kodulehel 

https://www.virumaahostel.com/rooms/standardtuba/. Toa broneerimiseks kirjutage 

virumaa@campusttu.ee.  

NB! Iga seminaril osaleja maksab majutuse eest ise! 

Kutsele on juurde lisatud ajakava ja teesid. 

       Seminari lisainfo 

Ingrid Prees 

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 

juhatuse esimees 

+372 515 3810 

ekteisekeelena@gmail.com 
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