
Reaal- ja loodushariduse konverents 

Tallinna Reaalkoolis 13.-14. september 2019 

 

Paralleelsed loengud ja töötoad 14. septembril 2019 kell 14.00-14.45 
 

Loeng (L-4) "Matemaatika õppimisest ja õpetamisest" - mõtteid ja näpunäiteid          
matemaatilisest mõtteviisist ja kujundavast hindamisest matemaatikatunnis 

Kerli Kupits (Tallinna Reaalkool) ja Kerli Orav-Puurand (Hugo Treffneri         
Gümnaasium) 

"Matemaatika õppimisest ja õpetamisest" - mõtteid ja näpunäiteid matemaatilisest         
mõtteviisist ja kujundavast hindamisest matemaatikatunnis. Töötoas antakse ülevaade        
Jo Boaler "Mathematical Mindsets" ja Craig Barton "How I Wish I`d Taught Maths"             
raamatutes olevatest ideedest. Boaler on edenemismõtteviisist (growth mindset) lähtuvalt         
matemaatikaõpetajaid ja vanemaid inspireeriv matemaatikaprofessor. Craig Barton on        
Ühendkuningriigi matemaatikaõpetaja, kellel on kaks menukat matemaatika       
veebilehekülge ja raadiosaade, ning ka hinnatud koolitaja. 

Läbiviijate tutvustus: 

Kerli Orav-Puurand töötab matemaatikaõpetajana 2000. aastast, alguses Tartu        
Kommertsgümnaasiumis ning aastast 2011 Hugo Treffneri Gümnaasiumis. Aastast 2014 on          
ta doktorikraadiga matemaatikaõpetaja. Ta juhib ka Tartu linna matemaatika aineühendust. 
Kerli Kupits töötab põhikooli ja gümnaasiumi matemaatikaõpetajana 2001. aastast Tallinna          
Reaalkoolis. Ta annab ka Reaalkooli algklassides R-õppe tunde. 
Mõlemad Kerlid on oma õpetaja karjääri jooksul mõistnud, et ka õpetajatel ei ole alati              
õigus, seega on nad end täiendanud ja harinud erinevatel koolitustel ja iseseisvalt tarkade             
raamatute abil. 

 

Loeng (L-6) “Füüsikaõpingud välismaal” 

Nikita Poljakov (vil! 133) (Bristoli Ülikool, Ühendkuningriik) 

Loengus jagatakse kogemusi õpingute kohta Ühendkuningriigis ja arutatakse selle üle,          
miks peaks õpinguid välisülikoolides Eesti Vabariigis toetama. Ühtlasi avatakse, kuidas          
täiesti uues ümbruskonnas loodi füüsikaklubi. Arutatakse, kuidas õpilasi olümpiaadideks/         
ainevõistlusteks ette valmistada. 

Läbiviija tutvustus: 

Nikita Poljakov õpib Bristoli Ülikoolis teoreetilist füüsikat. Enne ülikooliteele asumist,          
tegeles Nikita aktiivselt ainevõistlustega ning on võitnud pronksmedali rahvusvahelisel         
astronoomia ja astrofüüsika olümpiaadil. Esimese kursuse alguses lõi ta füüsikaklubi, kus           
tehakse väikseid projekte (nt ehitatakse kristallraadiot) ning arutatakse füüsikateemasid,         
mis huvitavad klubi liikmeid (nt termodünaamika paradoksid). 



Loeng (L-8) “Traditsioonidest innovatsioonini: hariduskvaliteedi hindamissüsteemi      
uued väljakutsed ja perspektiivid” 

Natalja Nagaichenko, Olga Šiljakova (Sankt Peterburi Nevski rajooni kooli nr 334,           
Venemaa) 

Sankt Peterburi Nevski rajooni kool nr 334 on kaasaegne kiiresti arenev õppeasutus, mille             
tähtsaim missioon on mitte lihtsalt kvaliteetse hariduse tagamine, vaid ka heade tingimuste            
loomine kooli arenguks kaasaegses keskkonnas õppivatele noortele. Selleks on koolis          
olemas kõik vajalikud ressursid: ühine õpikeskkond, kogenud pedagoogiline kollektiiv,         
innovaatilised õppetehnoloogiad ja meetodid, kaasaegne taristu, suured       
koostöökogemused partneritega uuenduste valdkonnas. Kooli kollektiivil tekkis idee luua         
ühine keskkond ainetevaheliste tulemuste arenguks ja hindamiseks, mis eeldab koolieelsete          
haridusasutuste, täiendhariduse ning kesk- ja kõrghariduse asutuste koostööd. Lõpliku         
projekti eesmärgi saavutamiseks katsetatakse Peterburi koolis nr 334 septembrist 2019          
kuni august 2021 uut ainetevaheliste tulemuste hindamissüsteemi (kõigis astmetes), mis          
määrab hindamisstrateegia, vajalikud tehnoloogiad ja mehhanismid. 

Läbiviijate tutvustus: 

Natalja Nagaichenko Sankt Peterburi Nevski rajooni kooli nr. 334 direktor, PhD. Sankt            
Peterburgi Nevski rajooni arengunõukogu liige, meisterõpetaja, tööstaaž koolis 25 aastat,          
metoodiliste ja innovaatiliste tööde ja programmide autor, ülevenemaalise konkursi         
„Haridusliider“ ning konkursi „Parim õpetaja“ võitja, on autasustatud riigi poolt          
haridusvaldkonnas. 
Olga Šiljakova Sankt Peterburgi Nevski rajooni kool 334 täiendhariduse         
infotehnoloogiakeskuse juhataja, inglise keele õpetaja, aktuaalsete programmide ja        
projektide autor täiendhariduse valdkonnas. 

 

Töötuba (T-2) “Lahuste omaduste uurimine – praktilisi, sh uurimuslikke töid          
põhikooli- ja gümnaasiumikeemias” 

Martin Saar (Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium)  

Lahuste omaduste praktiline uurimine on olulisel kohal nii põhikooli kui ka 
gümnaasiumikeemias. Töötoas osalejad saavad lähtuvalt kooliastmest ja huvist oma valikul 
sooritada ühe praktilise töö kolmest: 
1) pH-muutuste uurimine neutralisatsioonireaktsioonis - töö kuulub 8. klassi teema 
"Happed ja alused - vastandlike omadustega ained" juurde; 
2) tugeva ja nõrga aluse lahuse pH sõltuvuse lahuse kontsentratsioonist uurimine - töö 
kuulub gümnaasiumi kursusesse "Keemia alused"; 
3) elektrolüüdi lahuse elektrilise erijuhtivuse sõltuvuse lahuse kontsentratsioonist uurimine 
- töö kuulub gümnaasiumi kursusesse "Keemia alused", lõimib keemiat ja füüsikat, sobib 
hästi ka füüsikaõpetajatele. 
Töödes kasutatakse Vernier' andmekogujaid. 

Läbiviija tutvustus: 



Martin Saar töötab keemiaõpetajana 2007. aastast, õpetades täna nii Tallinna Reaalkoolis           
kui Gustav Adolfi Gümnaasiumis. 2013.−2014. õppeaastal töötas Martin Suurbritannias         
Greshami koolis, õpetades keemiat nii GCSE, IB kui A-leveli programmide järgi. 2014.            
aastast on ta Reaalkooli õppealajuhataja. 

 

Töötuba (T-4) “Reaalaja kaardid ja nende kasutamine geograafia õpetamisel” 

Ülle Liiber ja Evelyn Uuemaa (Tartu Ülikool) 

Tänapäeval on tänu kaugseirele võimalik andmeid koguda väga kiiresti üle kogu maailma            
ning neid ka peaaegu reaalajas vaadata ja analüüsida. Töötoas vaatame, kuidas saab            
geograafia tunnis kasutada reaalaja kaardirakendusi NASA Worldview, Earth ja Global          
Forest Watch. 
Uurime, kuidas reaalaja kaardirakendustest on võimalik näha õhutemperatuuri, tuule         
tugevust, õhureostust, metsatulekahjusid, merejääd Arktikas ning millised on maailma         
metsades toimuvad muutused. 

Läbiviijate tutvustus: 

Evelyn Uuemaa on geograaf ja geoinformaatik, kelle uurimisvaldkonnaks on maakasutuse,          
põllumajanduse intensiivsuse ja kliimamuutuste mõju modelleerimine vee ressurssidele ja         
kvaliteedile. Hetkel töötab ta Tartu Ülikooli geograafia osakonna geoinformaatika         
vanemteadurina. 
Ülle Liiber õpetab Tartu Ülikoolis kooligeograafia ja geograafia didaktika aineid,          
geograafia aineekspert, paljude geograafia õppematerjalide autor. Tal on pikaajaline         
kogemus geograafia metoodiliste materjalide ning õppekavade välja töötamisel ning         
arendamisel. 

 

Töötuba (T-5) “Õpeta koos kosmosega! Tutvuge Arduinoga”  

Pange tähele! Töötoal on erandlik läbiviimise kellaaeg. Toimub kell 13.35-14.55.          
Osalejatel kiire lõuna kell 13.15-13.30.  

Thomas Mellergaard Amby, Majken Kruse Vestergaard ja Peter Arnborg Vidensen          
(Viborg Katedralskole, Taani) 

Kas olete huvitatud tuleviku toomisest oma klassiruumi? Kasutades Arduino platvormi,          
võime õpetada õpilastele mitte kõigest füüsikat, vaid ka inseneeriat ja innovatsiooni. Selle            
töötoa raames saate käed-külge kogemuse Arduino kasutamisega ning arvukalt ideid selle           
osas, kuidas teha teie õpilastest teerajajad homses maailmas. 

Läbiviijate tutvustus: 

Thomas Mellergaard Amby Master of Science Education, Cand. Scient. Astronoomias,          
BSc füüsikas Peter Arnborg Vidensen Cand. Scient. füüsikas ja matemaatikas; Majken           
Kruse Vestergaard Cand. Scient. füüsikas ja matemaatikas (Viborg Katedralskole, Taani) 



 

Töötuba (T-6) “Maailm läbi digimikroskoobi. Digimikroskoopia kasutamine       
loodusainete tundides” 

Tiina Talvi (Tallinna Reaalkool) 

Töötoas käsitletakse digimikroskoobi tehnilist poolt, käsitsemist ja vaagitakse valgus- ja          
digimikroskoobi erinevusi. Samuti antakse ülevaade digimikroskoopia praktikumitunni       
ülesehitusest, aja planeerimisest ja töö vormistamisest ja esitamisest. Jagatakse juhendaja          
praktilist kogemust praktikumi eelnevast ettevalmistusest, ohutustehnikast ja kuidas        
praktikumi käigus õpilast juhendada, hinnata ja tehtud tulemust tagasisidestada. 
Õpitoas on võimalik praktiseerida ühe botaanilise, mükoloogilise ja zooloogilise objekti          
vaatlust digimikroskoobis. 

Läbiviija tutvustus: 

Tiina Talvi, Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja ja bioloogiaõpetaja. 

 

Töötuba (T-26) „Tallinna Reaalkooli ja Tallinna Kesklinna Põhikooli 5. klasside          
aineteülene draamaprojekt“ 

Maiu Aadli (Tallinna Kesklinna Põhikool), Reet Varik, Kailit Taliaru ja Katrin           
Nielsen (Tallinna Reaalkool) 

Töötoas tutvustatakse viiendate klasside draamaprojekti, mis ühendab emakeelt, muusika-,         
kunsti-, tehnoloogiaaineid ja draamaõpetust ning mille väljundiks on rühmatöös valminud          
minilavastused, lavastuse makett ja kavaleht. Projektis on läbi aastate rakendatud kas           
noorte lemmikteoseid või mõne autori (Lindgreni, Särgava) tekste, mida lapsed on ise            
valinud. 2019. aasta teatripäev kujunes näiteks Kalevipoja lugude põhjal. Töötoas jagavad           
osalenud õpetajad oma kogemusi ja kutsuvad osalejaid arutlema draamaaine lõimingulise          
potentsiaali üle.  

Läbiviijate tutvustus: 

Maiu Aadi on Tallinna Kesklinna Põhikooli huvijuht ja draamaõpetaja. Huvijuhina lähen           
käesolevale õppeaastale vastu 13 korda. Tallinna Kesklinna Põhikoolis töötan neljandat          
õppeaastat ning sama kaua olen siin andnud ka draamaõpetuse tunde 5. klassidele.            
Draamaga olen küll tihedalt kokku puutunud enda kooliajal, kuid draamaõpetajale          
vajalikke oskusi olen saanud kolleegidelt, koolitustelt ning iseenda kogemustest.  
Katrin Nielsen on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rakendusteatri õppejõud, Tallinna         
Reaalkooli draamaõpetaja, näitleja, lavastaja. Olen viimastel aastakümnetel tegelenud        
Viljandis draamaõppe ja osalusteatri meetodite uurimise ja arendamisega, tõlkinud         
kirjandust, koostanud draamaõpetuse ainekava üldhariduskoolide tarbeks, korraldanud       
rahvusvahelisi draamakonverentse, seminare ja juhtinud projekte, ikka selleks, et draama          
võimalusi õppimises paremini tajuda ja kasutada. Tallinna Reaalkool on hetkel minu           
praktikapinnas. 



Kailit Taliaru on Tallinna Reaalkooli informaatikaõpetaja. Olen lõpetanud Eesti         
Infotehnoloogia Kolledži ja täiendan ennast Tartu Ülikooli informaatikaõpetaja        
täiendkoolitusel. 10 aastat tagasi Tallinna Reaalkoolis informaatikaõpetajana alustades oli         
minu eesmärk tuua arvutiõppesse erinevaid praktilisi ülesandeid teistest õppeainetest. 
Reet Varik on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialal 2004.            
aastal ja Tallinna Ülikooli 2013. aastal. Töötanud eesti keele, kirjanduse ja           
meediaõpetajana Saaremaa Ühisgümnaasiumis ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumis, eesti        
keele lektorina TTÜ Kuressaare kolledžis. 2017. aastast töötab Tallinna Reaalkoolis. Ta on            
5. kl eesti keele tööraamatu ja  gümnaasiumiõpiku “Keel ja ühiskond” üks autoreid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


