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Paralleelsed töötoad 

 

Töötuba nr 1. “Kaardilugudes (StoryMaps) lõimuvad aineteadmised ja digioskused” 

Piret Karu, Aile Neimann (Tallinna Reaalkool) 

Töötoas demonstreeritakse ArcGIS Online tarkvaraga loodud kaardiajakirju, kaardiseeriaid        
ja kaardilugusid ning tuuakse näiteid kaardirakenduste kasutamisest nii individuaalsete kui          
rühmatööde läbiviimisel ja õppeainete lõimimisel. Kaardiloo võib koostada mistahes         
teemal ja õppeaines, kus on oluline visualiseerida nähtuste paiknemist. Kaardilugudega on           
võimalik asendada esitlusi ja referaate ning kogutud andmeid atraktiivselt esitada.          
Kaardiloo koostamine on jõukohane III ja IV kooliastme õpilasele projektitööna, loovtööna           
või uurimistöö osana. 
Töötoas osalejad õpivad looma tööjuhendi toel kaardilugu keskkonnas ArcGIS Online.          
Google konto omanikel on lihtne liituda. 

Läbiviijate tutvustus: 

Aile Neimann on Tallinna Reaalkooli loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja. 
Piret Karu on Tallinna Reaalkooli geograafia-  ja geoinformaatika õpetaja, meisterõpetaja.  
Piret ja Aile on juhendanud õpilasi looma kaardirakendusi nii uurimistöödes, loovtöödes           
kui tavapärases õppetöös. Kaardirakenduste loomine avardab õpilaste õpi- ja         
koostööoskusi ning digipädevusi ning võimaldab visualiseerida ainealaseid teadmisi. 

 

Töötuba nr 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 nr 3. “Digiõppevaramu loodusvaldkonna materjalide kasutamine       
gümnaasiumikeemias” 

Katrin Soika (Tallinna Ülikool, Gustav Adolfi Gümnaasium) ja Martin Saar          
(Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium)  

Töötoas tutvutakse Digiõppevaramu keemia õppevara ülesehitusega e-Koolikotis. Põhirõhk        
on valminud materjalide kasutusvõimalustel igapäevases õppes, sh ülesannete esitamisel         
sellisel viisil, et ka õpetaja saab tagasisidet õpilaste edenemisest ülesannete lahendamisel.           
Ühtlasi harjutatakse ülesandetüüpide Kekule / Kekule Reaction Exercise kasutamist, mis          
võimaldab õpilasel kujutada ette antud info põhjal (süstemaatiline nimetus, molekuli          
ehituse kirjeldus vm) orgaanilise ühendi struktuurivalem ning saada automaatselt         
tagasisidet, kas kujutatud struktuurivalem on korrektne. Selle ülesandetüübi rakendamine         
on sisuliselt uuenduslik kahes aspektis: 1) õpilane saab harjutada orgaaniliste ainete           
struktuurivalemite koostamist oma tempos ning tagasiside toel; 2) sellise erialase          
rakenduse kasutamine on osa õpilase digipädevuse kujunemisest. 
Õppevara on valminud Haridus- ja teadusministeeriumi riigihanke "Keskhariduse e-õppe         
laiendamine” raames. Keemias koostatud õppematerjalid katavad gümnaasiumikeemia       
kolm kohustuslikku kursust ning valikkursused „Keemiliste protsesside seaduspärasused“        
ja „Elementide keemia“. 

Läbiviijate tutvustus: 

Katrin Soika töötab keemiaõpetajana 2001. aastast, õpetades täna Gustav Adolfi          
Gümnaasiumis. 2015. aastast on ta Tallinna Ülkooli Loodus- ja terviseteaduste instituudis           
keemia didaktika lektor. 
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 nr 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 nr 5. “Õpeta koos kosmosega! Tutvuge Arduinoga”  

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 nr 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 nr 7. “Kuidas Digiõppevaramu materjalid aitavad gümnaasiumi õpilast ja          



õpetajat – bioloogia näitel” 

Kersti Veskimets (Tallinna Reaalkool) 

Tallinna Ülikooli eestvõttel on valminud (2017 – 2018) DigiÕppeVaramu projekt, mille           
käigus loodi digitaalsed õppematerjalid gümnaasiumile neljas valdkonnas: matemaatika,        
loodusained, sotsiaalained ja kunstiained. Nende loomiseks oli kaasatud üle saja parima           
õpetaja ning need õppematerjalid katavad kõiki gümnaasiumi kursusi vastavalt         
ainekavadele. 
Töötoas tutvustatakse neid materjale bioloogia kursuste näitel, antakse juhiseid, kuidas          
need hõlbustavad õpetaja tööd ja õpilase õppimist. Soovitav on osalejal omada arvutit, et             
ka ise nii õpetaja kui õpilase rollis kogemust saada. DigiÕppeVaramu projekti käigus            
valmis vaid üks autentne õppefilm – „Kuidas geenmuundamine laboris tegelikult käib“ ,            
mida õpitoas samuti tutvustatakse. 

Läbiviija tutvustus: 

Kersti Veskimets on Tallinna Reaalkooli bioloogia- ja geenitehnoloogia õpetaja,         
valikkursuste „Rakendusbioloogia“ ja „Elukeemia“ õppematerjalide üks autoritest,       
meisterõpetaja. 

 

Töötuba nr 8. “Huvi tõstmine reaalainete vastu süvendatud võõrkeelte õppimisega          
koolis” 

Valentina Kotelnikova ja Jelena Kozina (Peterburi kool nr 639, Venemaa) 

Peterburi kool nr 639 on n-ö humanitaarkool, mis siiski panustab ka reaalainete õppimisse.             
Kool püüab panustada õpilaste motiveerimisse püüdes muuta reaalainete õppimist         
võimalikult huvitavaks. Kolleegid Venemaalt avavad osalejatele oma tegevusi huvi         
suurendamiseks: digivahendid, õpilaste kaasamine tunnivälistesse tegevustesse ning       
teadus- ja uurimisühingud.  

Läbiviijate tutvustus: 

Valentina Kotelnikova,  matemaatikaõpetaja ja Jelena Kozina, sotsiaalpedagoog. 

 

Töötuba nr 9. “Matemaatikatundides iseseisvaks õppijaks” 

Katrin Uutsalu (Pärnu-Jaagupi Põhikool ja Pärnu-Jaagupi Muusikakool) 

Riikliku õppekava järgi on õpilase toetamine iseseisvaks elukestvaks õppijaks kooli üks           
põhiülesandeid. Töötoa raames valmib koostöös osalejatega kogum matemaatika õppimise         
korraldamise didaktilisi võtteid eesmärgiga toetada õpilase kujunemist iseseisvaks        
õppijaks. 

Läbiviija tutvustus: 



Pärnu-Jaagupi Põhikooli ja Pärnu-Jaagupi Muusikakooli direktor, Pärnu Vabakooli asutaja         
ja direktor aastatel 1997-2008. MA matemaatikaõpetaja (1990), MA kasvatusteadused         
(2011), magistritöö teema “21. sajandi inimarengulised väärtused ja nende teostumine Eesti           
erinevate pedagoogiliste kontseptsioonidega koolides".  

 

Töötuba nr 10. “Drupalil koostatud matemaatika ülesanded õpilastele” 

Andres Talts (Tallinna Reaalkool, Tallinna Ülikool) 

Drupalil koostatud ülesanded õpilastele - iseseisvaks harjutamiseks-sisukaks       
tagasisideks-enesekontrolliks III kooliaste  (7. ja 8. klass). 
Tutvustan töötoas: 
·         kuidas e-koolikotis leida seal olemasolevaid teste 
·         mida nendega teha, st kuidas kasutada kuidas muuta 
·         kuidas leida ideid testide koostamiseks 
·         kas test tähendab ainult kontrollimist või hoopis enesekontrolli 
·         mis on plaanis edasi teha 

Läbiviija tutvustus: 

Andres Talts Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja alates aastast 1991. 

 

Töötuba nr 11. “Gümnaasiumi matemaatika sisseastumiskatsed vs põhikooli        
lõpueksam” 

Andres Talts (Tallinna Reaalkool, Tallinna Ülikool) ja Kerli Kupits (Tallinna          
Reaalkool) 

Gümnaasiumi sisseastumiskatsed vs põhikooli lõpueksam - ülesannete koostamise        
põhimõtted ja võrdlus GAG, TIK, TRK , T21K 2017. aasta ühiskatsed vs 2017. aasta              
põhikooli lõpueksam. 

Läbiviijate tutvustus: 

Andres Talts Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja alates aastast 1991. 
Kerli Kupits Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja alates aastast 2001. 

 

Töötuba nr 12. "Geneetikateemaline põgenemismäng koolitunnis" 

Luise Tiks (Tallinna Inglise Kolledž/ EduScape) ja Kaarel Türkson (EduScape) 

Töötoas räägitakse põgenemismängude kasutamisest klassiruumis ning mängitakse läbi        
"mõrvamüsteerium" - bioloogiateemaline põgenemismäng. Mängijad lahendavad      
klassiruumist põgenemiseks rea geneetika- ja nuputamisülesandeid. Töötoas osalejad        



saavad kogemuse hariduslikus põgenemistoas osalemisest ning oskused mängu        
läbiviimiseks.  

Läbiviijate tutvustus: 

Luise Tiks on Tallinna Inglise Kolledži keemia, bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja ning            
Rakett69 vilistlane. Kaarel Türkson on Tallinna Tehnikaülikooli tudeng, Rakett69         
vilistlane ja töötanud Rakett69 teadustoimetuses. Ühiselt on Luise ja Kaarel viinud läbi            
teadusteemalisi mänge ja õpitube ning asutanud hariduslikke mänge tootva idufirma          
EduScape." 

  

Töötuba nr 13. "Rakett69 ülesannete kasutamine õppetöös" 

Luise Tiks (Tallinna Inglise Kolledž/ EduScape) ja Kaarel Türkson (EduScape) 

Töötoas jagavad Rakett69 vilistlased oma kogemusi saates osalemisest ning tutvustavad          
praktilisi näiteid Rakett69 ülesannete kasutamisest õppetöös ja huvitegevuses. Töötoas         
osalejad saavad tutvuda Rakett69 ülesannete põhjal koostatud eksperimentide ja ülesannete          
ning nende rakendusvõimalustega. 

Läbiviijate tutvustus: 

Luise Tiks on Tallinna Inglise Kolledži keemia, bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja ning            
Rakett69 vilistlane. Kaarel Türkson on Tallinna Tehnikaülikooli tudeng, Rakett69         
vilistlane ja töötanud Rakett69 teadustoimetuses. Ühiselt on Luise ja Kaarel viinud läbi            
teadusteemalisi mänge ja õpitube ning asutanud hariduslikke mänge tootva idufirma          
EduScape." 

 

Töötuba nr 14. “Demonstratsioonkatse kui õppemeetod - kas minevik, olevik või           
tulevik?” 

Katrin Soika  ja Erkki Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Ülikool) 

Töötoas mõtestatakse üheskoos demonstratsioonkatse kui õppemeetodi vajalikkust       
loodusteaduslike ainete tundides. Arutelule annab sisendit Eesti, Austraalia ja Sloveenia          
keemiaõpetajate seas tehtud uurimus demonstratsioonkatse meetodi rakendamise       
sagedusest, mõtestamisest ja meetodiga kaasnevatest probleemidest. Ühisele arutelule        
annavad sisendi mõningad keemia- ja füüsikatunnis teostatavat demonstratsioonkatsed.        
Töötoa eesmärgiks on tõstatada küsimusi seoses probleemidega, mis võivad kaasneda          
demonstratsioonkatse läbiviimisel ja õpilaste ainealaste teadmiste omandamisel ning        
väärarusaamade kujunemisel. Töötoas kasutatakse kuulajaid kaasavat pistikprogrammi       
Pear Deck. 

Läbiviijate tutvustus: 



Katrin Soika töötab keemiaõpetajana 2001. aastast, õpetades täna Gustav Adolfi          
Gümnaasiumis. 2015. aastast on ta Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudis           
keemia didaktika lektor. 
Erkki Soika töötab füüsikaõpetajana alates 2000. aastast, õpetades täna füüsikat Gustav           
Adolfi Gümnaasiumis. Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudis on Erkki          
tegelenud füüsikaõpetajate koolitajana 2005. aastast. Alates 2016. aastast on ta Tallinna           
Ülikoolis gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetajate õppekava kuraator. 

 

Töötuba nr 15. “Läätsed ja läätsede süsteemid optilisel pingil” 

Toomas Reimann, Reivo Maasik ja  Marko Reedik (Tallinna Reaalkool) 

Töötoas saavad nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õpetajad teostada praktilisi ülesandeid,           
mis käsitlevad läätseoptika aluseid ja läätsede süsteeme. Töötoas pannakse tuntud optilised           
skeemid praktikasse, mudeldatakse optilisel pingil läätsetest koosnevaid optilisi seadmeid         
ning uuritakse nii tõelise kui ka näiva kujutise omadusi. Lisaks esitletakse töötoas            
alternatiivseid võimalusi läätseoptika õpetamiseks käepäraste vahenditega. 

Läbiviijate tutvustus: 

Toomas Reimann, Reivo Maasik ja Marko Reedik on füüsikaõpetajad Tallinna          
Reaalkoolis, kus on füüsikaõppes alati lähtutud praktilistest ülesannetest ja katsetamisest. 

 

Töötuba nr 16. “Boltzmanni konstandi määramine” 

Toomas Reimann, Reivo Maasik ja Marko Reedik (Tallinna Reaalkoolis) 

Töötoas osalejad sooritavad praktilise töö, mille eesmärgiks on määrata Boltzmanni          
konstandi väärtus. Samas jagatakse kogemusi katsemetoodika kohta, milliste        
parameetritega vahendeid kasutades saaks vähendada mõõtetulemuse mõõtemääramatust.       
Töötuba on sobilik eelkõige gümnaasiumi füüsika- ja keemiaõpetajatele. 

Läbiviijate tutvustus: 

Toomas Reimann, Reivo Maasik ja Marko Reedik on füüsikaõpetajad Tallinna          
Reaalkoolis, kus on füüsikaõppes alati lähtutud praktilistest ülesannetest ja katsetamisest. 

 

Töötuba nr 17. “RemoteLab - kauglabor füüsika laboratoorsete tööde teostamiseks          
bakalaureuseõppe õppekavadele” 

Lembit Kurik, Toomas Tahves, Mihhail Klopov ja Jaan Kalda (TalTech) 

Tallinna Tehnikaülikoolis on arendamisel multifunktsionaalne labor füüsika laboratoorsete        
tööde teostamiseks interneti kaudu. Sellise labori arendamise eesmärgiks on klassikalise          



füüsika õppeprotsessi kaasajastamine ja seostamine kiirelt areneva digimaailmaga        
(robootika, andmetöötlus, side, sensorid, kaugjuhtimine). 
Tüüpiline laboritöö koosneb katseseadme(te)st, kaamera(te)st, mõõtevahenditest,      
manipulaatori(te)st, mikrokontrollerist ning tarkvarast eksperimendi juhtimiseks,      
mõõtmiste teostamiseks, andmete kogumiseks ja esmaseks töötluseks. Kasutajaliides        
baseerub veeb-brauseril võimaldamaks erinevate nutiseadmete/arvutite kasutamist.      
Eksperimendi käik on reaalajas ka visuaalset jälgitav kasutajaliidesesse integreeritud         
videoaknas. 
Eksperimendi teostaja võib olla kus iganes kui tal on kasutada internetiühendus ja            
veebibrauseriga seade (nutitelefon, arvuti, tahvelarvuti). 
Töötoas tutvustame esimeste laboritööde testversioone. Tutvume kahe tööga:        
spektraalmõõtmised ja valgusdioodi efektiivsus. 

Läbiviijate tutvustus: 

Lembit Kurik, TalTech, insener, küberneetika instituut, füüsika osakond 
Toomas Tahves, üliõpilane, TalTech, rakendusfüüsika 
Mihhail Klopov, dotsent, TalTech, küberneetika instituut, füüsika osakond 
Jaan Kalda, professor, TalTech, küberneetika instituut, füüsika osakond 

 

Töötuba nr 18. „Digilabori kasutamine füüsika praktikumides“ 

Jekaterina  Mudrova  (Moskva kool nr 1231, Venemaa) 

Töötoas tutvustatakse õpetajatele digilaborit Relab. Digilabor on kaasaegne õpivahend,         
mis võimaldab korraldada katseid uuel tasemel, see on ideaalne  vahend projektõppeks.  
Relab on kompaktne lahend multiandurite tasemel, mis ühendavad ühes korpuses          
samaaegselt töötavaid 3-8 mõõtmisseadet. Andurid ei vaja lisaseadeid (andmete         
registraatoreid) ning on ühendatud otse tahvelarvuti, arvuti või sülearvutiga. Võrreldes          
traditsiooniliste seadmetega võimaldavad digilaborid lühendada märgatavalt tööde       
läbiviimise aega, tõstavad katsete täpsust ja näitlikust, annavad rohkem võimalusi saadud           
andmete töötlemiseks ja analüüsiks. 

Läbiviija tutvustus: 

Jekaterina Mudrova on Moskva kooli nr 1231 füüsika- ja astronoomiaõpetaja. 

 

Töötuba nr 19. “Rahvastikustatistika töötuba” 

Ene-Margit Tiit ja Janno Jõgeva (Tartu Ülikool) 

Osalejatele tutvustatakse Arvutipõhise Koolistatistika programmi (APS) raames loodud        
interaktiivse tarkvara üht moodulit (selle kogumaht sisaldab materjali 5—6 õppetunni          
jaoks), mis käsitleb rahvastikustatistikat põhiliselt Eesti rahvastiku andmete näitel.         
Selgitatakse rahvastikustatistika näitajate tähendust, rahvastikuprotsesside kulgemist, neid       



mõjutavaid tegureid ja näidatakse rahvastikuprognoose nii Eesti kui ka kogu Maa           
rahvastiku jaoks.  
Töötuba on mõeldav matemaatika õpetajate kõrval ka bioloogia, maateaduse ja ka           
ühiskonna teaduste õpetajatele, erilisi eelteadmisi matemaatikast töötoas osalemiseks ei ole          
tarvis. 

Läbiviijate tutvustus: 

Ene-Margit Tiit, töötanud Tartu Ülikooli Matemaatikateaduskonnas (selle erinevate        
nimetuste all) õppejõu, professori, matemaatilise statistika kateedri- ja instituudi         
juhatajana, praegu emeriitprofessor. Praegu töötan Statistikaametis rahvastikustatistika       
eksperdina. Olen kirjutanud hulga statistikaõpikuid ja õppevahendeid, viimati koos         
Liina-Mai Toodinguga äsja TÜ Kirjastuses ilmunud Statistikaleksikoni, samuti mitu         
raamatut Eesti rahvastiku kohta (sh Eesti rahvastiku 100 aastat). 

 

Töötuba nr 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. 

 

Töötuba nr 28. “Lõiminguprojektid 6. klassis” 

Riin Saar (Tallinna Reaalkool, Tallinna Kesklinna Põhikool) ja Reet Varik (Tallinna           
Reaalkool) 

Õpitoas antakse lühiülevaade lõimingu kasutamisest Tallinna Reaalkooli II kooliastmes.         
Lähemalt räägitakse eesti keele, kirjanduse, matemaatika, loodusõpetuse, kunsti ja inglise          
keele lõiminguprojektidest 6. klassis. Keskendutakse ka kujundava hindamise rollile         
lõimitud õppe juures. 

Läbiviijate tutvustus: 

Riin Saar on lõpetanud Tallinna Ülikooli matemaatikaõpetajana 2014. aastal. Pärast          
ülikooli lõppu asus matemaatikat õpetama Tallinna Reaalkooli ning aastast 2016 õpetab ka            
Tallinna Kesklinna Põhikoolis. Eelnevalt on töötanud 6 aastat majandus- ja          
ettevõtlushariduse valdkonnas, sh. koolitanud selle eriala õpetajaid. 
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. 

 

Töötuba nr 31. Kuidas võita Euroopa Statistikavõistlus? 

Kertu Liisa Lepik, Paul Erik Olli ja Toomas Roosma (Tiim Radiaator/ Hugo            
Treffneri Gümnaasium) 

Töötoas räägivad kolm Hugo Treffneri Gümnaasiumi abiturienti, kuidas lihtsast         
matemaatika ainetunnist on võimalik jõuda Euroopa statistikavõistluse võiduni. Antakse         
näpunäiteid nii õpilastele, kes sooviksid tulevikus võistlusest osa võtta, kui ka õpetajatele            
oma õpilaste ettevalmistamise osas.  

Läbiviijate tutvustus: 

Kertu Liisa Lepik (kunstnik), Paul Erik Olli (keemik) ja Toomas Roosma (orienteeruja) on             
kolm Hugo Treffneri Gümnaasiumi abiturienti.  

 
 

 


