
Fäärid minus, Fäärid sinus... 
(Tóroddur Poulsen)

Irene inspiratsiooniminutid



Eesti üldhariduse edulood…

… ja kasutamata võimalused

● haridusmuutustes on haridusvälised isikud olnud liiga vähe 

kaasatud. 

● kooli huvitavus on ei leia Eesti avalikus debatis piisavalt 

kajastamist.

● õppijakeskne õpikäsitus ja õppimist toetav hindamine ei ole 

muutunud õppeprotsessi lahutamatuks osaks.

Fäärid minus, 
Fäärid sinus... 

(Tóroddur Poulsen)



Mida ma otsisin?

 midagi uut…

 loodust

 ideid

 arusaamist, kuidas elada „äralõigatud“ 

maailmas

 Põhjamaa hingust



Mida ma leidsin?

 Koha, millega tunnen hingesugulust

 Palju optimismi, tegutsemistahet ja ideid

 Avatud ruumi looduses ja hoonetes

 Palju loovust ja avatust õppeprotsessis



Ootustest lähtuvad realiseeritud võimalused 
2014-15

2 üleriigilist mõttekoda 135
inimest eri valdkondadest

8 maakondlikku mõttekoda, ca 540 
kohalikku arvamusliidrit ja eestvedajat

ca 75 partnerkooli

13% kõigist põhikoolidest 
ja gümnaasiumidest

ca 70 partnerorganisatsiooni:
vabaühendused, ettevõtted, avalik-
õiguslikud asutused, katusorganisatsioonid

> 15 kogukondlikku 
mõttekoda koolides, 
valdades

FB kogukond >2400;
>2000 blogilugejat 
kuus, sh > 4000 korda 
loetud materjale 
muutunud 
õpikäsitusest

Ellujäämisõpetus – austus ja 
alandlikkus looduse suhtes

armastus ja usk 



Võimalused aktiivseks osalemiseks

Konverentsid ja parimate praktikate päevad erinevate 

võimaluste tutvustamiseks:

● Õpetajate professionaalse arengu toetamine (2013); Digivõimaluste 

kasutamine, hindamine, uurimuslik õpe (2014); Lõimingu võimalused 

ja kooli õppekava (2015)

Projektikonkursid koostöö laiendamiseks:
● „Üldõpetuse ja ainetevahelise lõimingu rakendamine“ (SA Innove)

● õpitoodete konkurss „Teeme tunni huvitavaks“ (SA Archimedes)

Partnerite päev 10.06.2015

Arvamusfestivali haridusala 2014 ja Õpiorg 2015

ENL noorte osaluskohviku arutelud (450 noort) „Kas kool 

saab olla huvitav?“  Ellujäämisõpetus



Mida ma otsisin?

 midagi uut…

 loodust

 ideid

 arusaamist, kuidas elada „äralõigatud“ 

maailmas

 Põhjamaa hingust



Mida ma otsisin?

 midagi uut…

 loodust

 ideid

 arusaamist, kuidas elada „äralõigatud“ 

maailmas

 Põhjamaa hingust



Mida ma otsisin?

 midagi uut…

 loodust

 ideid

 arusaamist, kuidas elada „äralõigatud“ 

maailmas

 Põhjamaa hingust



AGA KOOLIS?



Ruum 



Millega edasi 2015-2016?

Jätkuvad põhimõtted

● Huvitav Kool loob võimalusi muutunud õpikäsituse, uue õpikäsitluse ja 

elukestva õppe põhimõtete ellu viimiseks. See pole mitte kampaania.

Tegevussuunad

Kaasamine – mõttekojad, sündmused, koostöö partneritega 

(temaatilised mõttekojad; eraldiseisvate algatuste ja programmide ühisosa)

Põhitegevuste ühtlustamine – õppekavad, õpetajaharidus, välishindamine 

(uute praktikate mõjususe hindamine)

Teavitus – ideede, edulugude ja võimaluste levitamine 

(videoklipid jm visuaalia)



Tsitaate

„Meie õpilased teevad ainult seda, mis neile meeldib ja õpetajate võimalus 

on valida, kas jätkata huvitava kooliga, kus kõikidel on vahva või jätkata 

rahuliku palgatööga, mis ei häiri õpilasi ega kogukonda.“ (Pelgulinna G)

„Kooli võimalus on murda „antagu ja tehtagu“ tarbijalikku mentaliteeti ja 

seejuures on õpetajatele on eeskujuks aktiivsed õpilased.“ (Kilingi-Nõmme 

G)

„Huvitav kool peab olema mõtteviis.“ (Gustav Adolfi G)

„Ma olen terve päeva endalegi märkamatult investeerinud haridusse.“ 

(ettevõtja Viljandimaalt)

„Me teeme samasuguse algatuse maakonna noorsoo- ja 

kultuurivaldkonnas!“ (KOV ametnik Jõgevamaalt)



Ruum 



Klass 



Tänan tähelepanu eest!

Huvitavat päeva jätku!

uvitav kool on võimaluste kool
Irene Käosaar



Ideed 



Klass 



Ideed 



Ideed 



Kui teil on vähegi võimalik… 

minge Fääridele, te ei 

kahetse…


