4/3/2019

Sisekoolitajate väljaõpe - Innove

Sisekoolitajate väljaõpe

Vaegnägijale

Külasta Innove veebilehte!

Miks ma kandideerisin sisekoolitajate akadeemiasse?
"Olles seni koolitanud oma kolleege enda parima äranägemise järgi, soovin antud koolituselt saada
teadmisi ja oskusi, mis kinnitaksid et olen õigel teel ja võimeline koolitama ka väljaspool nö oma
koduseinu." - Kristiina Noormets (Saku Gümnaasium)
"Oma loomult olen ma õpetaja ja ma naudin oma tööd. Minu lemmikvaldkonnaks on välispäritolu õpilased
ja nende õppe korraldamine. Olen sageli oma teadmisi ja oskusi jaganud erinevatel koolitustel. Aeg-ajalt
olen tundnud, et ma ei tea, kuidas ma peaksin mingis koolitussituatsioonis täiskasvanutega käituma.
Teiseks suureks põhjuseks kandideerida oli leida uusi väljakutseid, tutvusi, teadmisi." - Anu Luure (Tallinna
Lilleküla Gümnaasium)
"Tundsin aga kohe, et see on midagi, mida tahaksin proovida. Olen sisekoolitajana kätt juba proovinud,
kuid tunnen, et vajaka on õigetest võtetest ja ettevalmistusest olla hea koolitaja. Seetõttu oligi
kandideerimine ainuõige otsus! Ma tahaksin inspireerida teisi oma erialal ning koolitajana on mul selleks
võimalus!" - Triin Salin (Tallinna Lasteaed Karikakar)
Soovitan kolleegile!
"Sisekoolitajate akadeemia on suurepärane võimalus koos professionaalsete koolitajate ja oma üle-eestiliste
kolleegidega enda pädevust antud valdkonnas veelgi tõsta. Analüüsides ennast kolmel tasandil: ise, kolleegide ja
koolitajate poolt; tõotab sinust kujuneda spetsialist sisekoolituse valdkonnas." - Kristiina
"Selleks, et teada, kui hea on oma koolis, tuleb käia vahepeal kaugemal! See muudab silmapiiri avaramaks ja pilgu
selgemaks." - Anu
"Akadeemia on hea võimalus enda kui koolitaja tundmaõppimiseks ning arendamiseks. Lisaks leiab sealt palju uusi
tuttavaid ning võimalusi uuteks koostöösuheteks." - Triin

Minu esmamuljed väljaõppest
"Väljaõpe tõotab tulla sisukas ja toetav. Õhkkond koolitusel on sõbralik, arvestav ja usaldusväärne.
Õppijatele pakutakse võimalust läbi erinevate temaatikate ennast antud valdkonnaga uuesti või veelgi
enam kurssi viia. Puudu ei ole ka enda mugavustsoonist välja astumist nõudvatest ülesannetest, mis
rikastavad ja arendavad enim. Kuigi alul tundus liigset pingutust nõudev asjaolu, et koolituspäevad
toimuvad Eesti eri paigus, on see äärmiselt tervitatav, et ei võeta Eestit Tallinna- äärmisel juhul Tartukeskselt ja antud asjaolu väärib esiletõstmist." - Kristiina
"Esmamuljed on väga head! Gruppi on kokku kogutud oma erialal väga pädevad inimesed ning
suurepärased suhtlejad. Koolitajad suutsid meile juba esimese päevaga palju edasi anda ning ootan juba
väga järgmisi õppepäevi." -Triin
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