
10.00  Osalejate registreerumine. Tervitussõnad päeva moderaatorilt Tiina Mikkult (Talendikeskus) 
. 

10.15 – 10.45  Mida pidada silmas andekatele mõeldud programmide väljatöötamisel? 
Viire Sepp (MTÜ Eesti Talendikeskus/TÜ) 

Teoreetiline sissejuhatus. Millega tasub arvestada õppe diferentseerimisel taseme ja tempo järgi? Mida tasub 
teada pull-out programmidest enne nende elluviimist? Juttu tuleb mitmetest teistestki aspektidest, mida 
andekatele mõeldud paindlike erilahenduste loomisel silmas pidada. 
.                       

10.45 – 12.45 Koolide kogemused andekate õppe paindlikustamisega 
. 

Vabakslaskmine õigustab end: pesatunnid Rocca al Mare Koolis 
RamKooli algklassiõpetajad Kristel Einaste – Lukk & Kristel Nuume 
Kuidas lapsed, kes tahavad, saavad õppida rohkem kui koolis tavaliselt? Saad teada, kuidas õpitakse ja 
õpetatakse klassis, kus ei ole tavapärast koolimööblit, kus iga laps loeb just seda raamatut, mis teda köidab ja 
lahendab matemaatikaülesannet, mis temal parasjagu vaja. Et kõik lapsed oleks märgatud ja hoitud. Kuuled, 
kuidas lapsi hinnati ja milliseid muid kitsaskohti töö käigus ilmnes. Kuuled sellestki, kuidas neist jagu saadi. 
Kaheaastase kogemuse võib kokku võtta nii: „Julge katsetada! Hirm on asjatu; oluline on tehtut analüüsida ja 
olla valmis asju käigu pealt muutma. Seda, kas teete õiget asja, näete kõige paremini laste silmadest.“ 
. 

Pull-out programm Merivälja koolis, Maiu Plumer 
Kogemuslugu sellest, mida head ja õpetlikku sünnib sellest, kui õpilased tõstetakse 1-2 korda nädalas 2-3 
tunniks eritegevustes osalemiseks tavaõppest välja, neile võimaldatakse osaleda taibukate ringides jms. 
. 

Pull-out programm Veeriku koolis, Karin Konksi  
Kogemuslugu sellest, kuidas kolmandates klassides loodi programm matemaatikas andekatele.  
. 

Süsteemsed lähenemised ja koolide strateegiad  
Külvi Kivisild, andekate õppetooli koordinaator Tapa Gümnaasiumis 
Kuuleme, kuidas valitakse õpilasi andekate programmidesse, kuidas toimib koostöö lapsevanemate ja 
tugispetsialistidega, samuti sellest, mida koolikorralduses on muudetud, et paindlik oleks võimalik.  
Kati Bakradze Tallinna Ühisgümnaasiumist 
. 

12.45 – 13.15 Talendikeskuse lasteaiaprojektist “Talendipäev lasteaias” 
 Viire Sepp, Jaanika Niinemets 

Tutvustame projekti, selle saamislugu ja rahastamisvõimalusi. Lisaks avame idee teoreetilist tausta ja 
tutvustame bakalaureusetööd ”Lasteaiaõpetajad andekusest ja tööst andekatega”.  

. 

13.15 – 14.15 Lõunapaus (omal käel või ette tellitud, vt järgmine leht) 
. 

14.15 – 14.45 Õmblustega või õmblusteta? Koostöö erinevate institutsioonide vahel 
Virve Laube (Pärnu vald) 

KOV strateegiad, ande toetamine huvihariduses, noortekeskustes, ettevõtetes, vabaühendustes jne.. 
. 

14.45 – 16.30 Aruteluring koos kohvi ja kringliga: Haridusstrateegia 2035 ja andekad  
Olulistel teemal arutlevad Einar Rull haridus- ja noorteametist, Liina Kersna riigikogust ja esindajad HTMst. 
Arutelu suunab TLÜ õppejõud Halliki Põlda. 

 
16.30 – Talenditäht 2020 väljakuulutamine  

Eesti Talendikeskuse suveseminar   
“Paindlik on võimalik!” 
 
18.august 2020 
Viljandi Jakobsoni kool (Riia mnt 91) 

 



  
*  Kavas võib tulla muudatusi – jälgi talendikeskus.ee * *  Peame lugu ohutust tervisekäitumisest  *  
 
Korralduslik ja registreerimisinfo: 
 

• Registreerumine lingil  https://forms.gle/zcffWkq1NdkjQt377      
• Seminari osavõtumaks 7 eur  
• Osalejatele koolitustõend 

 
Lõunasöök omal käel või soovi korral ette tellitud menüüga (hind 5 eur) seminaripaigast 5 min 
jalutuskäigu kaugusel asuvas kohvikus. Soovi saab esitada registreerimisvormi kaudu. 
 
Seminari tasud palume kanda hiljemalt 17.augustiks  
MTÜ Eesti Talendikeskuse arveldusarvele Swedbank IBAN: EE062200221064498929.  
Täname!  
Arve soovist saab teada anda registreerimisvormi kaudu. 
 
Aktuaalne info, sh sõidujagamise pakkumised, talendikeskuse FBs 
https://www.facebook.com/eestitalendid 
Teadmiseks FB-võõristajatele: meie näoseina vaatamiseks ei pea endal olema FB kontot, klõpsake lihtsalt 
lingil! 
 
Mõningaid variante ühistranspordiga (täpsemalt vt elron.ee, tpilet.ee, peatus.ee) 
 
Tallinn- Viljandi  
         Rong 7.38 (Viljandis  kl 9.58) 
         Buss 8.30  (Viljandis kl 11) 
 
Tartu-Viljandi 
        Buss 8.45 (Viljandis kl 10) 
 
Pärnu-Viljandi 
        Buss 7.45 (Viljandis kl 9.15) 
        Buss 8.30 (Viljandis 10.30) 
 
 
Majutusvõimalusi Viljandis (kui on soov jääda Viljandisse pikemaks) 
 

Seminaripaiga lähedal Männimäe külalismaja http://www.mannimaja.ee/ 
 

Kõik majutusasutused https://visitviljandi.ee/et/majutus 
 
 
 


