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HARIDUSE VALDKOND

- Õpetajaharidus ja kasvatusteadus
- Hariduse juhtimine ja innovatsioon
- Elukestev ja mitteformaalõpe
- Kaasav haridus



STRATEEGILISED SUUNAD

- Personaliseeritud lähenemine
- Paindlikkus
- Eelneva õpi- ja töökogemuse arvestamine
- Taseme- ja täiendõppe lõimine
- Tööturu vajadustest lähtumine
- Ettevõtetega ja omavalitsustega koostöö



HARIDUSINNOVATSIOONI 
KESKUS (HIK)
Eestvedaja ja koostööpartner uute õppimis- 
ja õpetamisviiside väljaarendamiseks, 
kooliarendusmudelite loomiseks, uute 
õpikeskkondade katsetamiseks ning nende 
mõju hindamiseks.



TULEVIKUKOOL

- Aitab koolidel rakendada positiivseid muutusi õppetöös nii, et need 
oleksid laiapõhjalised, jätkusuutlikud ja mõjusad.

- Aluspõhimõtted:

- teadlikkus kaasavast muutuste juhtimisest

- uute praktikate ja metoodikate koosloome

- tõenduspõhisus

- Võimalus liituda 2022/2023 tasulise lennuga, infotund 12. aprillil 
kell 15.00 - 16.00

https://www.tlu.ee/hti/haridusinnovatsiooni-keskuskoolidele-ja-lasteaedadeletulevikukool/tulevikukooli-programm






- Eesmärgiks koostöiselt 
arendada, katsetada ja uurida 
uuenduslikke tehnoloogilisi 
lahendusi ning metoodikaid 
tõhustamaks õppimist ja 
õpetamist.

- Varustatud kaasaegsete 
uurimis- ja 
haridustehnoloogiliste 
vahenditega.

EDUSPACE 
UURIMISLABOR



ALGAVAD KOOLITUSED EDUSPACE LABORIS

- Õpperobotite kasutamisvõimalused koolieelses lasteasutuses

- Robootika ja MATIK vahendite kasutamine huviringe pakkuvas 
ettevõttes

- Õpetajate koosloome toetamine MATIK õppevaldkonnas

- Projektipõhise GTL õppe metoodika koosloome ja tõenduspõhine 
rakendamine

Kõik koolitused leitavad siit!

https://www.tlu.ee/hti/haridusinnovatsiooni-keskuskoolitused/avalikud-kursused


Professionaalne ja süsteemne tugi 
alustavale õpetajale.
- Tugiprogramm alustavale õpetajale
- Mentorkoolitus kogenumale 

õpetajale
- Mentorkoolitus haridusasutuste 

juhtidele

Jaanuaris võimalus alustada uutel 
mentoritel ja juhtidel - koolitused tasuta!

KUTSEAASTA



TASUTA BAASKOOLITUSI ÕPETAJATELE

- Õppimist toetav klassiruum - õpilaste metakognitiivse arengu 
toetamine õppeprotsessis
28.01.2022 - 31.03.2022

- Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine
16.03.2022 - 04.05.2022

- Klassijuhataja muutuv roll õppija arengu toetamisel
17.02.2022 - 25.03.2022

https://www.tlu.ee/koolitused/oppimist-toetav-klassiruum-opilaste-metakognitiivse-arengu-toetamine-oppeprotsessis-1
https://www.tlu.ee/koolitused/opetaja-kui-suhtleja-oppimist-toetava-suhtlusruumi-loomine-0
https://www.tlu.ee/koolitused/klassijuhataja-muutuv-roll-oppija-arengu-toetamisel


ÕPILASTE 
ÜLDPÄDEVUSED

Telli oma asutusele!
- Lugemisoskused - programm 

„Me loeme“
- Õpioskused - programm „Õpime 

mõttega“ 
- Sotsiaal- ja emotsionaalne pädevus - 

programm „Meie maailm“



Ettevõtlusõpetaja mikrokraad
04.03.2022 - 18.06.2023
- Toetab üldharidus- või 

kutsekoolide ettevõtlusõpetaja 
pädevuste omandamist. 

- Õppekavas on lõimitud haridus- 
kui ühiskonnateaduste 
instituudi õppejõudude 
pädevused.

MIKROKRAADID

https://www.tlu.ee/koolitused/ettevotlusopetaja-mikrokraad


TÄNAME!
Tiia Õun Viktoria Humal
tiia.oun@tlu.ee viktoria.humal@tlu.ee 
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