
 

KONVERENTSI AJAKAVA 

Konverentsi päevajuht Agnes Kuus-Korv  

9.30-10.30 Registreerumine ja hommikukohv 

10.30-11.00 Konverentsi avasõnad 

11.00- 12.30 Plenaar 

 Ene Lind, PhD, TLÜ käsitöö didaktika dotsent – 
Tallinna Ülikooli tööõpetuse õppekavade 
muutused ajas. 

 Inge Raudsepp , PhD, SA Innove peaspetsialist – 
Suunad põhikooli õppekava arengus. 

 Aleksander Pulver, PhD, Tallinna Ülikooli 
psühholoogia ja käitumisteaduste suuna juht – 
Evolutsioon, käelisus ja aju funktsionaalne 
asümmeetria. 

12.30-13.30 Lõuna 

13.30-15.00 I sessioon (A,B,C erinevates ruumides) 

A tuba: Meetodeid ja ideid tunniks  

 Andry Kikkull, PhD, TLÜ töö- ja 
tehnoloogiaõpetuse didaktika 
lektor diskuteerib Vjatseslav Makarovi diplomitööd 
– Torulukksepa töövõtete rakendamine töö- ja 
tehnoloogiaõpetuses. 

 Tiia Artla, TLÜ Loodusainete ja tehnoloogia 
didaktika suuna käsitöötehnoloogiate ja 
rahvakunsti lektor. Teemaks – Erialasid Lõimiv 
Uuendus ülikoolihariduses - interdistsiplinaarsest 
õppest Kaasava ELU näitel. 

 Inga Veskimägi, Peetri Lasteaed Põhikooli 
käsitöö ja kodundus õpetaja – Funktsionaalne 
lugemisoskus ainealaste oskuste kujunemise 
toetajana. 

 

B tuba: IKT kasutamisest tööõpetusest  

 Eva Veeber, käsitöö didaktika lektor – Õpetajate 
arusaam IKT kasutamisest. 

 Timo Varblas, Peetri Lasteaed Põhikooli 
tehnoloogiaõpetuse õpetaja – Läbi video õpetav 
õpilane. 

 Marja Mõistlik, Viimsi Kooli tehnoloogiaõpetuse 
õpetaja – Ümberpööratud klassiruumi 
õppemeetodi kasutamine töö- ja 
tehnoloogiaõpetuse tunnis. 

C tuba: Uuringuid aineõpetajatest 

 Kristi Paas, TLÜ kodundusõppe teooria ja 
didaktika lektor – Õpetajate arvamused käsitöö ja 
kodunduse õpetaja olemusest. 

 Ene Lind, PhD, TLÜ käsitöö didaktika dotsent 
diskuteerib Anne Vahteri diplomitööd – Õpilaste 
nägemus heast käsitöö ja kodunduse õpetajast. 

 Aron Lips ,TLÜ töö- ja tehnoloogiaõpetuse 
külalislektor – Tööõpetusõpetajate eelistused 
õppematerjalide kasutamisel. 

15.00-15.30 Kohvipaus 

15.30-17.00 II sessioon  

 Andry Kikkull, PhD, TLÜ töö- ja 
tehnoloogiaõpetuse didaktika lektor – Rakenduslike 
teadmiste kujundamine tööõpetuse kaudu. 

 Tiina Vänt, TLÜ õppemeister, toiduvalmistamise 
tehnoloogia õpetaja – Ainenimetuse kasutamisest 
koolides. 

 Jaana Taar, PhD, TLÜ kodundusõppe lektor – 

Sotsiaalsed oskused rühmatöö läbiviimisel. 

17.00-19.00 Kohv ja kook 

 Lauri Vilibert – Aasta põhikooli õpetaja 
2017 tervitus. 

 Üllatusesineja. 

 Autasustamine ja tänusõnad. 

 JUUBELIKONVERENTSI NÄITUSED 

Aastapäeva raames on avatud Räägu 49 õppehoones eriala tudengitööde pop-up näitus ning lektor Tiia Artla ja Mati 
Mõttuse ühine autorinäitus "Lihtne ja soe", mis on avatud Eesti Käsitöö Maja rahvakunstigaleriis (Pikk 22, Tallinn) 
02.01.-22.01.2018. 

https://www.google.ee/maps/place/R%C3%A4%C3%A4gu+49,+11311+Tallinn/@59.4146563,24.718288,16.81z/data=!4m16!1m10!4m9!1m3!2m2!1d24.7201436!2d59.4144445!1m3!2m2!1d24.7201669!2d59.4144382!3e2!3m4!1s0x469294ece96328dd:0xeec9085d350214b!8m2!3d59.4145897!4d24.7201142?hl=et20
https://maps.google.com/?q=Pikk+22,+Tallinn&entry=gmail&source=g
http://www.tlu.ee/motlevadkaed2018

