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MTÜ Eesti Talendikeskus
Võrgustiku seminar

5.veebruar 2018
Tallinn

 Senine tegevus:  Eesti esindatus rahv.organisatsioonides al 2003, konverentsid al
2004 (7),  teavitus ja koolitused al 2009.  Katkesid seoses Teaduskooli 
reorganiseerimisega

 Vanemate kirjad

 Euroopa talendikeskuste võrgustik (MTÜ Eesti Talendikeksus sai Euroopa 
Talendipunkti staatuse 24.oktoobril 2016

 Põhikiri 15.06.2016

 Esmakanne 27.06.2016

 Registrikood 80403108

 Juhatuse liikmed: 
 Tiina Mikk 

 Sulev Kuuse 

 Viire Sepp

Meenutame saamislugu
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 Põhikirjast: ühingu eesmärgiks on avalikes huvides toimuv 
tegevus andekate laste arengu toetamisel ning toimimine 
andekusalase teabe- ja kompetentsikeskusena

 Aidata kaasa andekate arenguks soodsate tingimuste 
loomisele kõikjal Eestis
 Andekuse-alane teavitustöö => ühtne arusaam, ühiskonna hoiakud, 

 Koondada teave ja kompetents => inimesed ja organisatsioonid, Eesti  ja 
rahvusvaheline

 Aktiveerida ja toetada kompetentsiga tegevust kohtadel => kohalikud nn 
talendipunktid

 Nõustada lapsevanemaid, organisatsioone, haridusasutusi

 Esindada sihtrühma huvisid, mõjutada seadusloomet ja hariduspoliitikat

Tegevuse eesmärgid

Andekate laste arengut toetavate projektide initsieerimine ja 
läbiviimine

 Teoreetilise ja praktilise teabe koondamine ja jagamine  
(trüki- ja digitaalsed materjalid)

 Infopäevad, seminarid, konverentsid, rakendusuuringud

 Nõustamine, võrgustikupõhised tugigrupid

 Koolitus- ja õppetegevus – nii täiskasvanud kui lapsed

 Huvitegevus, laagrid

 Stipendiumi- ja mentorprogrammid

 Eesti esindamine rahvusvahelistes võrgustikes

Tegevuse vormid
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 Facebook   @eestitalendid  - 282 laikijat, 288 jälgijat

 Veebileht www.talendikeskus.ee (ehitamisel)

Võrgustiku liikmed (ankeedi täitnud seisuga 5.02.2018)
15  isikut
2 asutust-organisatsiooni 

MTÜ Eesti Aspergerite Ühing, 
Põlvamaa Rajaleidja keskus

 Ühiste huvide protokoll MTÜ Taibukate Teaduskool (Viljandi, 
09.09.2017)

Kommunikatsioon ja võrgustik

 Projektitoetused 

 Teenuste osutamine (nõustamis-ja loengupäevad)  

 Annetused

 Seisuga 05.02.2018 – 655 eur, sj 5 eraisikut - 555 

 Osalejate omafinantseering (kasumit mittetaotlev, 
kulupõhine) 

Alates 01.07.2017 on MTÜ Eesti Talendikeskus kantud 
tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja

Tulubaas

http://www.talendikeskus.ee/
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Toimunud tegevused

 15.okt. 2016 – 15.juuli 2017

Eesmärgid

 lapsevanemate ja  erinevates valdkondades lastega 
tegutsevate täiskasvanute teadlikkuse tõstmine andekate 
laste  psüühilistest eripäradest ning nende 
intellektuaalsetest, sotsiaalsetest ja emotsionaalsetest 
vajadustest =>

=> Ühtse arusaama loomine =>

=> Eelduste loomine lapse arengu süsteemseks, erinevate 
osapoolte kooskõlastatud toetamiseks

Projekt
„Märka ja toeta lapse andeid“
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 piirkondlike tugigruppide, aktiivi kujunemine, kes

- jätkaksid  kohalikest vajadustest lähtuvat  ning 
kohalikke ressursse ja kogukonda koondavat tegevust

- abistaksid MTÜ Eesti Talendikeskus ürituste ja 
teavitustegevkorraldamisel ja oma piirkonnas

Projekti pikaajalisem eesmärk

Kuna väga kriitiline on  lapsepõlv ja varane kooliiga, siis 
rõhuasetus eelkooliealiste ja algkoolilaste temaatikale

 Lapsevanemad

 Lasteaia- ja klassiõpetajad

 Huviringide juhendajad, treenerid

 Tugispetsialistid

 Haridusjuhid

Projekti sihtrühm
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 5 andekuse teemapäeva ehk nn talendipäeva 

 Tartu – 8. nov.2016, 28 osalejat 
Esinejad Viire Sepp, Maigi Vija, Tiina Helekivi,  Jaana Koger, Terje  

Hallik

 Tallinn – 20.veebr.2017, 46 osalejat

Eda Heinla, Viire Sepp

 Kuressaare – 27.märts 2017, 20 osalejat
Halliki Põlda, Viire Sepp

 Türi – 27.aprill 2017, 48 osalejat
Liina Roht, Viire Sepp

 Narva – 29.mai 2017, 15 osalejat

Viire Sepp

 Projekti lõpuseminar Tartu

Projektitegevused

Ilmumas 

2 elektroonilist temaatilist teavikut 

 kuidas märgata laste erinevaid andeid; 

 võistlused-konkursid laste elus

Pannakse üles veebilehele www.talendikeskus.ee

Projektitegevused
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TÄNAME

 Innove (Põhja-Eesti ja Tartu Rajaleidja keskused)

 MTÜ Oesel Studium (Maie Meius)

 Türi Vallavalitsus (Anne Viljat)

 TÜ Narva Kolledž (Aet Kiisla, Tatjana Babanskaja, 
Jaanus Villiko)

Toetab:

Toetajad ja partnerid

 Kuressaare G. projekt  „Gifted and Talented Educational
Support“

 Türgi, Poola, Leedu, Hispaania, Eesti koolimeeskonnad 

 Eesmärgiks töötada välja regulatsioonid  tööks andekatega 
(tuvastamine, arengu toetamine jm)

 MTÜ Eesti Talendikeskus: 
 Teoreetiline baas (koolitus), 

 andekate hariduse kvaliteedi kriteeriumite kohandamine 
koolide eripäradega, 

 koolimeeskondade nõustamine

Erasmus+
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 Märka ja toeta lapse andeid II - Lääne-Virumaa, Valgamaa, 
Võrumaa, Läänemaa, Pärnumaa

 Elektrooniline ajakiri (Mõtlemiseks suurele ringile Milline 
võiks olla „ilus poisisslapse nimi?“)

 Projektid 
 Õppematerjalid tööks andekate lastega koolieelses eas ja I 

kooliastmes

 Talendipäevad (kaasata vanaisad/vanaemad)

Küsimus suurele ringile: Mida oleks vaja?

Plaanid (1)

 European Talent Support Network - Youth Platform

 2 in , 14-30 aastased 

 http://echa2018.info/youth-platform-registration

 YP Eesti esindaja valimine => kuidas?

 vajalik sponsorite abi
 sõidukulud osalemiseks ECHA konverentsi raames toimuval 

Summitil Dublinis 8.-11.aug.

sõit 2 x 450 eur, osav.maks 2 x 300 (early bird kuni    
31.maini  250), majutus  2 x 400, muud kulud 200, kokku 
2500 eur

Plaanid (2)
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 Talente toetav kool – nimetus?

- kriteeriumid? 
on olemas andekate hariduse kvaliteedi krieteeriumid, nende alusel saaks kool teha enesehinnangu)

- kuidas oleks mõistlik korraldada kandideerimine, et see 
ei oleks koolile lisakoormus aruandluse mõttes?

- mis motiveeriks koole osalema?

Plaanid (3)

 Konverents 2019

 Talendid tuleviku teenistuses  IV 

koostöös HTM

Plaanid (4)
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MTÜ Eesti Talendikeskus 

a/a  EE062200221064498929 Swedbank

Iga anne loeb – iga toetus aitab!

Hea tegu kiidab tegijat!


