
           

Hea sõber ja mõttekaaslane!       

 

Talendikeskusel täitub 15.juunil  teine tegevusaasta. Sel puhul kutsume teid  

koos meiega tegema kokkuvõtteid senitehtust ja vaatama uute sihtide poole,  

aga muidugi ka sünnipäeva tähistama ja  ilusat suve  nautima. Ka pereliikmed  

on kaasa oodatud! 

  

Suveseminar toimub TTÜ Särghaua õppekeskuses 15.-16.juunil (http://sarghaua.info/kontakt/). 

  

Seminari esialgne kava: 

 

Reede, 15.juuni 

15.00 Saabumine, registreerimine ja majutuse korraldamine 

16.00 - 17.00 Andekuse märkamisest ja selle toetamisest 

-  Millest meile räägivad uuemad uuringud (Talendikeskuse juhatuse liige Viire Sepp) 

- Millest meile räägivad projekti  „Märka ja toeta lapse andeid“ osalejad: milliste probleemidega põrkuvad 

lapsevanemad (sh millest neile räägivad nende lapsed), koolipsühholoogid, õpetajad; julgustavaid mõtteid 

Talendikeskuse juhatuse liige Tiina Mikk) 

17.00 -18.00 Kokkuvõte MTÜ senisest tegevustest ja Talenditähe väljakuulutamine 

Talenditähega tunnustame inimesi panuse eest Talendikeskuse tegevusse.  

Õhtusöök  

Orient. 18.00 -21.00 kanuumatka võimalus (soovijatele -  täiskasvanu 10 eur/laps 7 eur,tasumine kohapeal 

marsruut täpsustub) 

Saun ja sünnipäevapidu (meelepärane saunajook palume ise kaasa võtta) 

 

Laupäev, 16.juuni 

9.00  Hommikukohv 

10.00 - 11.00 Vabatahtlikud töötoad 

Särghaua õppekeskuse kivilihvimise töötuba (soovijatele – orienteeruvalt 2-3 eur/in, tasumine kohapeal) 

Isetekkelised töötoad osalejate endi initsiatiivil 

11.00 - 13.00 Rühma-arutelud 

Mida on meie talentide arenguks vaja (vaated riigi, haridussüsteemi, pere/lapse vaatevinklist) ning milline 

võiks olla iga osapoole ja Talendikeskuse roll. Kas ja kuidas on olukord muutunud võrreldes Talendikeskuse 

avaseminaril (28.09.2016) avaldatud mõtetega. Mõttekojas lööb kaasa HTM, ETAGi, Tartu ja Tallinna 

Ülikoolide, koolipsühholoogide liidu jt organisatsioonide esindajaid, eripedagooge ja haridusametnikke, 

koolijuhte jt – enamus neist ühtlasi ka lapsevanema rollis. Iga suveseminaril osaleja osaleja arvamus on tähtis! 

13.00 - 13.30 Lõuna 

13.30 – 15.00 Rühma-arutelude kokkuvõtted. Talendikeskuse plaanid tulevikuks 

16.00 Lahkumine  

Huvi korral  näiteks 3km kaugusel asuvasse Kurgja talurahvamuuseumi  (http://www.kurgja.ee/) või muid 

ümbruskonna kauneid paiku avastama. 

 

http://sarghaua.info/kontakt/
http://www.kurgja.ee/


Palume osavõtust teatada hiljemalt 8.juuniks lingil https://goo.gl/forms/FwH6IkZk6YD55mtC3 

 

Andekate märkamine ja toetamine on meie kõigi ühine siht. Panustada saab nii hea nõu, teo kui rahalise 

toetusega MTÜ Eesti Talendikeskuse (reg 80403108) arvelduskontole EE062200221064498929 Swedbank 

 

15.-16. juuni suveseminaril osalemise eest palume üle kanda 20 eurot täiskasvanu ja 10 eurot lapse kohta. 

Selgitusse palume märkida „Suveseminaril osalemise tasu (nimi/nimed)“. 

 

Kui otsustad rohkem panustada või kui tasud osalustasu ka juhul, kui Sa seminaril ei osale, märgi selgitusse 

„Annetus andekate laste toetuseks“. Suur tänu! 
* Juhime tähelepanu, et MTÜ Eesti Talendikeskus on kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, tehtud annetused on 

võimalik tuludeklaratsioonis tulust maha arvata.  

  

Suveseminari korraldamist toetab osaliselt Hasartmängumaksu nõukogu. 

 

 

Jälgi meid ka FBs @eestitalendid 

 

 

Täname, et olete meiega koos ja kaasas!  

  

 

Kohtumiseni Talendikeskuse suveseminaril! 

  

 

MTÜ Eesti Talendikeskus juhatus 

Viire Sepp 

Tiina Mikk 

Sulev Kuuse 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/FwH6IkZk6YD55mtC3

