KUTSE
Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit (EVÕL) kutsub võõrkeeleõpetajaid
osalema piirkondlikul koolituspäeval Haapsalus.
Aeg: 18. september 2021
Koht: Läänemaa Ühisgümnaasium, F. J. Wiedemanni 15, 90503,
Haapsalu. Vt kaarti siit.
Koolituspäeva lühitutvustus
Enne koolituspäeva algust kell 9.30 pakume tervituskohvi. Koolituspäev algab
kell 10.00 Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu tutvustusega (15 minutit) ja seejärel
teeme ringkäigu Läänemaa Ühisgümnaasium. Ringkäigul tutvume kooli
ruumide, (keele)õpetajate ja õppekorraldusega.
Läänemaa Ühisgümnaasium on Lääne maakonnas Haapsalus Wiedemanni tänaval asuv riigigümnaasium. Kool
moodustati 2013. aastal Haapsalu Gümnaasiumi ja Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi põhjal. Läänemaa
Ühisgümnaasium on Lääne maakonna suurim gümnaasium. Kooli esimene direktor oli Leidi Schmidt, kes juhtis
kooli aastatel 2013–2018. Kooli uus direktor on Ain Iro.

Pärast ringkäiku sööme lõunat kell 12-12.45. Ettekanne ja töötoad toimuva kell
13.00-15.45. Koolituspäev lõpeb kogemuste vahetamise ja lahkumiskohviga
kell 15.30 -15.45.
Huvilised saavad külastada Haapsalu linnust (giidiga ekskursioon kell 16.0017.20)
Lisa: Ajakava
OSALEMISTASU

10 eurot EVÕLi liikmed ja 15 eurot mitte-liikmed.
Osalemistasu sisaldab koolitust, 2 kohvipausi, lõunat, giiditeenust ja linnuse
sissepääsu, osalemistõendit.

MAJUTUS
(osaleja kulul):

Kui te soovite kohale tulla 17.septembri õhtul, siis on võimalik valida
ööbimiskohti erinevast hinnaklassist.
Hestia Hotel Spa (Sadama 9/ 11) pakub seminaril osalejatel soodust
(ühekohaline tuba 100 eurot (tavahind 110), kahekohaline tuba 90 eurot
(tavahind 100 eurot).
Broneerimine: müügijuht Krista Hein krista.hein@hestiahotels.com
Tel: +372 5166 197
Täpsema kirjelduse leiate hotelli kodulehelt:
https://www.hestiahotels.com/haapsaluspa/toad/
Promokoodiga saab broneerida kodulehe https://www.hestiahotels.com/en/ kaudu.
Kood on: CAMP-KEELED. Kehtib majutusele perioodil 17-18.09.2021. Soodustus -11%
päeva hinnast.

Odavamate majutusasutuste kohta leiate info SIIT

OSALEJATE TURVALISUS
Koolituspäeval osalejate arv on piiratud!
Vastavalt valitsuse otsustele ja korraldustele, soovime kõigi osalejate jaoks tagada ohutuse
ja käitume järgmiste reeglite järgi:.






haigena jää koju ja anna oma mitteosalemisest teada esimesel võimalusel
(ene@peterson.ee);
kohale tulles võta palun kaasa oma nakkusohutust tõendav tõend (vaktsineerimispass,
läbipõdemise tõend või negatiivne COVID-19 testi tulemus - 48h enne üritust kiirtest või
72h enne üritust PCR test).
Vaktsineerimispassi võib saata ka ette meiliaadressile ene@peterson.ee
Kohapeal kontrollitakse antud dokumentide olemasolu

REGISTREERIMINE
Registreerimisvorm: https://forms.gle/cqvZDfKY6DLVsR2A8
REGISTREERIMISE TÄHTAEG: 13. september 2021 või niikaua kui kohti jätkub
Koolituspäeva läbiviimist toetab Hariduse- ja Teadusministeerium.

