
 

 

KUTSE 

Olete oodatud 

aastakoosolek-seminarile 

„Eestikeelsele õppele ülemineku võlud ja valudˮ 

 

Aeg: 18. märts 2023, kl 10.00 – 16.00 

Koht: Keeltekool Teel Tippu (Endla 15, Tallinn 10122) 

Osalemistasu: seminar-aastakoosolek on TASUTA 

Aastakoosolek-seminari maht: 8 ak/t 

Väljastatav dokument: Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liidu tõend (tõendi saavad 

ainult need, kes esitasid registreerimisel sellekohase soovi) 

 

Aastakoosolek-seminari eesmärk: 

 saada teada, kuidas toimub eesti keele õpetamine mitmekeelses klassiruumis 

 täiendada oma teadmisi tõhusate aktiivõppemeetodite kasutamisest keeletunnis 

 saada häid õpetamispraktikaid,  jagada/saada neid õpitubades 

 soodustada osalejate omavahelist suhtlust eesti keeles 

 aastakoosolek - seminar liidab õpetajaskonda ja soodustab kolleegidevahelist 

koostööd, uute kontaktide loomist. 

Aastakoosolek-seminari formaat 

Töötoad 

„Tempo hoidmine veebitunnisˮ  - Mall Pesti, õpetaja-metoodik, õpikute autor 

„Mängustatud õppeprogramm Andrus Kiviräha raamatu „Tont ja Facebookˮ 

käsitlemiseks põhikooli eesti keele kui teise keele tundidesˮ - Svetlana Melnikova 

Ehte Humanitaargümnaasiumi  eesti keele õpetaja 

„E2 koolis kohanemise toetajanaˮ - Külli Kuri, Tallinna Laagna Gümnaasiumi eesti keele 

kui teise keele õpetaja 

Keelekeskus Game - Keelekeskus GAME kasutab oma töös efektiivseid autoriõigustega 

kaitstud õppekavasid, mis on pälvinud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt mitmeid 

preemiaid. Kõik meie keelekursused täiskasvanutele ja lastele põhinevad suhtlusmängudel, 

mis soodustavad teadmiste kiiremat omandamist. Tunnid toimuvad nii meie klassiruumides 

(kesklinnas), kui ka tellijate juures kohapeal. https://gamekeskus.ee/  

https://gamekeskus.ee/


„Kontrastiiv-dünaamilise hääldusõppe metoodika - pidepunktid ja harjutusedˮ - Ele 

Arder, Multilingua Keelekeskus OÜ, eesti keele õpetaja 

Aastakoosoleku päevakava 

1. Tegevusaruanne 2020-2023. Majandusaasta aruande vastuvõtmine. 

2. Uue juhatuse valimine 

3. Uute liikmete tervitamine 

4. Silmapaistvate liidu liikmete tunnustamine 

5. Tõstatuvat 

Lõunasöök: aastakoosolek-seminaril osalejale on TASUTA 

Registreerimine:   

REGISTREERUN AASTAKOOSOLEK-SEMINARILE SIIN 

Registreerimise tähtaeg: 09. märts 2023 

Majutus: Liit osaleja majutuse eest ei maksa. Kuna keeltekool asub Centennial hotelliga 

samal aadressil, siis on võimalus ööbida selles hotellis 

https://www.centennialhoteltallinn.com/et/ Majutus ilma hommikusöögita on alates 76 

eurost. Soovi korral broneerib igaüks endale ise toa. 

NB! Iga seminaril osaleja broneerib endale ise majutuse ja maksab selle eest ise! 

 

Aastakoosolek-seminari lisainfo 

Ingrid Prees 

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit 

juhatuse esimees 

+372 515 3810 

ekteisekeelena@gmail.com 
 

 

https://forms.gle/eFUsZT6JNsvyePBg9
https://www.centennialhoteltallinn.com/et/

