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Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu aastakoosolek  toimub 6. juunil 2015 
Pärnus Viiking Spa hotellis (Sadama t 15) Christina saalis.  
Osalejad: juhatuse liikmed, üksikliikmed, seltside/liitude  esindajad, 
vabade kohtade olemasolul ka mitte-liikmed. 
Osalemine kutsete alusel.  
 
Ajakava: 

10.30 – 11.00 Registreerimine, tervituskohv 

11.00 – 12.30  Milleks mulle e- ja m-õpe? 
                     Birgy Lorenz, Tallinna Ülikooli doktorant ja lektor 

12.30 – 13. 15  LÕUNA 
13.15 – 15.00  EVÕLi juhatus tegevusaruanne ja  2014. a. majandusaasta 

aruanne (Aruande kinnitamiseks on hääletamisõigus  
juhatuse liikmetel ja üksikliikmetel). 
2015.- 2016.a. tegevused 

 
15.00 – 15.15 Vaheaeg 

 
15.15 – 16.30 Keeleõpetuse trendid ja suunad: muljeid FIPLV 

2015a. maailmakongressilt Kanadas. 
                     E. Peterson, E. Müüripeal 

Ettevalmistustest Tartu sügiskonverentsiks  ja FIPLV 
regionaalse regiooni NBR 2016.a.  konverentsiks 
Tallinnas.  
                 Konverentse ettevalmistavate töörühmade liikmed 

Registreerimine  
Palume registreeruda meili teel ene@peterson.ee nii kiiresti kui 
võimalik, sest registreerumine kestab nii kaua kui kohti jätkub. 
Osalemistasu  
Osalemistasu (3 eurot liikmetele, 15 eurot mitte-liikmetele)  tasutakse 
ülekandega arve alusel  või sularahas kohapeal. Registreerimisel andke teada, 
millist varianti eelistate. 
 
Aastakoosoleku läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium. 

mailto:ene@peterson.ee
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ESINEJA TUTVUSTUS JA ETTEKANDE TEESID 

 Birgy Lorenz, MSc  
Birgy Lorenz on Tallinna Ülikooli doktorant ja lektor infoühiskonna tehnoloogiad erialal. Oma 

põhitööd teeb ta Pelgulinna Gümnaasiumis IT-arendusjuhina ning on ka Eesti Informaatikaõpetajate 

Seltsi  juhatuses. Eestis on ta pälvinud tunnustust erinevate e-ja m-õppe alastes ettevõtmistes, nt  

2009 Microsofti Innovaatiline õpetaja Eestis, 2010 Aasta Euroopa õpetaja, 2011 Eesti aasta õpetaja, 

2014 Täna samm, homme teine finalist nutiõppe materjalide loomises.   

Birgy on võtnud endale südameasjaks tegeleda nii innovaatiliste õpimeetodite ja  võtete 

tutvustamisega õpetajatele ja koolijuhtidele kui ka interneti ohutuse alase teadlikkuse tõstmisega 

ühiskonnas. Ta on abiliseks  ja nõustajaks nii õpilastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele. 

 

 

Juttu tuleb digipöördelisest ajast Eesti koolides ja õpetaja 

digipädevuse standardist ISTE. Jagan teiega kogemusi ja 

sõnumeid innovaatilistelt koolidelt ja õpetajatelt, milliseks on 

kujunemas haridusmaastik täna. 

Arutame koos, kuidas saab võõrkeeleõpetaja olla edukas 

tehnoloogiarikkas keskkonnas ning milliseid lisakoolitusi oleks 

vaja, et nutt (s.t. nutivahendid)  maha ei murraks.  

 

Peatse kohtumiseni!                                                         

Birgy Lorenz 

 


