Keelekümblusprogrammi koolitusinfo 2017
Keelekümblusprogrammi 2017. aasta teema on „Õppija areng ja õppimise käsitus“
ÜLERIIGILISED KOOLITUSED PÕHIKOOLIÕPETAJATELE 2017. a I poolaastal:
1. AINE, KEEL, ÕPIOSKUSED (LAK-ÕPPE METOODIKAKOOLITUS)
Koolituse tulemusel teadvustab õppija LAK-õppe põhimõtteid ja kasutab kogetud võtteid üld- ja ainepäedevuste
saavutamise juhtimisel, loob võimalusi õppimiseks erinevates aineülestes olukordades, kasutades erineva
keeleoskusega õppija toetamiseks kohast õppemetoodikat.
Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad (eesti keele, võõrkeele, aineõpetajad).
Aeg: 1. sess: 14.–15. veebruar; 2. sess: 16.–17. märts; 3. sess: 20.–21. aprill 2017.
Maht: kokku 56 tundi, 2 kodutööd.
Koht: Tallinn (täpsem info registreerunuile).
Registreerumine koolitusele SIIN
2. DRAAMAVÕTTED LAK-ÕPPE TOETAJANA.
Koolituse tulemusel kasutab õppija draamavõtteid üldpädevuste ja ainealaste õpitulemuste saavutamise
toetamiseks, loob võimalusi õppida erinevates suhtlusolukordades, kasutab mitmekesist metoodikat, mis
tähtsustab keelt kui vahendit.
Sihtrühm: õpetajad, kes soovivad muuta õppetööd aktiivseks, kaasavaks ja vaheldusrikkaks;
(soovitatav eelnev põhikoolitustel „LAK-õppe, keelekümbluse ABC“ ja/või „Koostöised õppeviisid
lõimitud aine- ja keeleõppes“ osalemine – algavad augustis)
Aeg: 1. sess: 27.–28. veebruar; 2. sess: 24.–25. aprill 2017.
Maht: 28 tundi, 1 kodutöö.
Koht: Tallinn (täpsem info osaleja meilile).
Registreerumine koolitusele SIIN
PS! Registreerumine üleriigilistesse rühmadesse on avatud kuni kohtade jätkumiseni. Koolituse kulud katab HTM,
SA Innove keelekümblusprogramm. Transpordi kulud katab koolitusel osaleja/asutus.
Keelekümblusprogrammiga mitteliitunud koolid ja lasteaiad saavad koolitustel osaleda vabade kohtade
olemasolul.
ÜLERIIGILISED KOOLITUSED KOOLIEELSETE LASTEASUTUSTE ÕPETAJATELE I poolaastal
1. MUUSIKA JA LIIKUMINE KEELEÕPPE TOETAJANA
Koolituse tulemusena kasutab õppija laulmist, muusika kuulamist, rütmilist liikumist, pillimäng keeleõppes ja
eesti kultuuri tutvustamisel lastele.
Sihtrühm: lasteaia muusika- ja liikumisõpetajad
Aeg: 3. märts kuni 7. aprill 2017 toimub neli piirkondlikku muusika- ja liikumisõpetajate koolitust
Koolituse maht 4 akadeemilist tundi
Koolitaja: Kadri Toomeste
Koolitusele saab registreerida juuresolevatel linkidel:
registreerimisel lasteasutuse e-posti aadress, kuhu saadame koolitustõendid.
https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/1038 Tallinna Vindi lasteaed 3. märts
https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/1039 Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju 16. märts
https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/1040 Tallinna Rukkilille Lasteaed 31. märts
https://koolitus.hitsa.ee/sisekoolitus/1041 Narva lasteaed Päikene 7. aprill
Keelekümbluskeskus: http://kke.innove.ee/;
Sihtasutus Innove http://www.innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus ; Lõõtsa 4, 11415 Tallinn; Tel: 7350 648;

2.

LÜHIVAATLUS ORGANISATSIOONIKULTUURI KUJUNDAJANA
Koolituse tulemusel kasutab õppija lühivaatlust õpetaja eneserefleksiooni käivitamiseks ja professionaalse
arengu toetamiseks ning võimaluste loomiseks vastastikuseks õppimiseks organisatsioonis.
Sihtrühm: õppeasutuse direktorid, õppealajuhatajad, kümbluse koordinaatorid, KOVi esindajad.
Aeg: 1. sess: 31. märts; 2. sess: 12.04; 3. sess: 2.05; 4.sess: 30.05.2017.
Maht: 40 tundi, 2 kodutööd.
Koht: Tallinn (täpsem info osaleja meilile).

3.

KEELEKÜMBLUSE ABC KOOLITUS LASTEAIA ÕPETAJATELE
Koolituse tulemusena on õppijad saanud ülevaate keelekümblusprogrammi teoreetilistest lähtekohtadest,
õppekeskkonna kujundamisest, metoodilistest võtetest ja on valmis alustama tööd keelekümblusrühmas.
Sihtrühm: koolieelse lasteasutuse keelekümblusrühma õpetajad
Maht: 60 tundi
Aeg: I sessioon 08.-10.08 (eesti rühm) 14.-16.08 (vene rühm) ; II sessioon 25.-27.10

4. KAHESUUNALISE KEELEKÜMBLUSE ABC KOOLITUS LASTEAIA ÕPETAJATELE
Õppijad on saanud ülevaate keelekümblusprogrammi teoreetilistest lähtekohtadest oskab koolituse tulemusena
rakendada kahesuunalise keelekümbluse mudelit lasteaiarühmas.
Sihtrühm: kahesuunalise keelekümblusrühma õpetajad; osalise keelekümblusrühma õpetajad
Maht:
60 tundi
Aeg:
I sessioon 15.-17.05.17; II sessioon 16.-19.08.17; III sessioon 12.10-13.10.17
Koht:
Tallinn (täpsem info osaleja meilile).
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