AASTAKOOSOLEK 2018

AASTAKOOSOLEK
Aeg: 26. mai 2018
Koht: Lavendel Spa Hotel (Sõpruse tee 9, Haabneeme, Viimsi vald)
Seminariruum Oliiv https://spahotellavendel.ee/konverents/
AJAKAVA
9.30 – 10.00
10.00 - 10.45
10. 30 -10.45
11.00 – 12.30

12.30 – 13. 30

Registreerimine, tervituskohv
EVÕL 2017- 2018: kust kuhu?
juhatuse liikmed, liikmesorganisatsioonide esindajad
PAUS
Eesti võõrkeeleõpetajate ühisteadvus ja kollektiivne tarkus
(ettekanne)
Kuidas
anda
oma
panus
Eesti
võõrkeeleõpetajate kollektiivsesse tarkusesse? (töötuba)
Kaia Tammekänd
Tebo õpiveebi kliendijuht ja häälekandja
LÕUNA

13.30 – 15.00

Põleda, aga mitte läbi põleda!
Kätlin Konstabel, psühholoog

15.00 – 15. 15

PAUS

15.15 – 16.00

Muljeid võrgustike juhtide arenguprogrammi õppereisist
Hollandisse.
Leena Möls, Larissa Panova (VÕS), Tiiu Müür EATE, EVÕL
üksikliige /juhatuse liige

Registreerimine kuni 15. maini: https://goo.gl/forms/AZL3L65FmCZzxt4T2
Osalemistasu:
EVÕL liikmetele- 10 eurot, mitte-liikmetele 20 eurot.
Tasuda saab kohapeal sularahas või ülekandega arve alusel.

AASTAKOOSOLEK 2018
ESINEJATE TUTVUSTUS
KAIA TAMMEKÄND
Kaia Tammekänd on Tebo õpiveebi kliendijuht ja häälekandja. Tebo õpiveeb
on Eesti õpetajate kogukondlik koostööplatvorm õppematerjalide loomiseks,
jagamiseks ning ühiskasutamiseks. Õpiveebi eesmärk on muuta õppimine
õpilaste jaoks huvitavamaks ning tundide ettevalmistamine õpetajate jaoks
lihtsamaks.
Eesti võõrkeeleõpetajate ühisteadvus ja kollektiivne tarkus (ettekanne)
Räägime kollektiivsest tarkusest, iseõppivast ühiskonnast, inspiratsioonist
ning õpetaja muutuvast rollist.
Kuidas anda oma panus Eesti võõrkeeleõpetajate kollektiivsesse tarkusesse?
(töötuba)
Mõttetalgud ja praktilised võimalused inspireeriva õppevara loomiseks Tebo
platvormil. Tebo õpiveeb:
https://expo.ekool.eu/slides-2017/Tebo%20õpiveebi%20tutvustus.pdf

KÄTLIN KONSTABEL
Kätlin Konstabel on psühholoog ja pereterapeut. Ta on omandanud
teadusmagistri kraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis.
Ta on töötanud psühholoogina nii politseis, Tartu Ülikooli Teaduskoolis, TÜ
Psühhiaatriakliinikus kui erapraksises. Lisaks on ta õppejõuna aastaid
andnud loenguid TÜ Psühholoogia instituudis ja TTÜ küberkriminalistika ja
küberjulgeoleku keskuses, samuti on ta uurinud Tervise Arengu Instituudis
laste internetisõltuvust.
Põleda, aga mitte läbi põleda! (ettekanne)
Kes meist ei sooviks olla oma töös püüdlik, tubli ja pühendunud, lisaks veel ka
tööd nautida. Paraku võib kõigil ette tulla neid aegu, kus töö enam rõõmu ei
paku, ainult väsitab.
Ettekandes tuleb juttu sellest, kuidas läbipõlemist ära tunda ja mida saame
nende tunnuste ilmnedes ette võtta.

