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Meie soovid
 Soovime loovhariduse edendamise kaudu rikastada 

Eestimaa hariduselu. 

 Loovharidus toetab loovat toimimist lapse, lapsevanema ja 

õpetaja vahelises koostöös. 

 Loovharidust võimaldab iga inimese sisemise potentsiaali 

avanemist ja vaba eneseväljendust üksteisega arvestavas 

keskkonnas. 

• Loovhariduse aed on hoitud, seal kasvavad koos 

lapsed, lapsevanemad ja õpetajad. 



LOOVHARIDUSE KOMPONENDID (Ruth Dineen ae al., 2005)

Lähtub humanistlikust filosoofiast (Rogers, 1952): „isiku püüd eneseaktualiseerimisele.  
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Meile on oluline
o toetada loovate tegevuste kaudu lapse toimetulekut oma 

igapäevases (kooli)elus;

o tõsta lapse teadlikkust iseendast - enda võimetest ja loovast 

potentsiaalist;

o parandada lapse eneseväljendusoskust;

o arendada lapse võimekust olla tähelepanelik ja keskendunud;

o avardada lapse koostööoskust ja suutlikkust teistega 

arvestada.



Meie eesmärgid
koostöös hariduspoliitikutega ja –ametnikega,  

koolijuhtidega, õpetajatega,  lapsevanematega ning lastega

• kutsuda kõiki osapooli kaasa mõtlema loovhariduse teemadel; 

• tuua kokku ja hoida kestlik  loovhariduse toetajate 

koostöövõrgustik; 

• tuua kokku valdkondade õpetajad, et koondada ja edasi 

arendada loovuse avaldumist toetavate valdkonnapõhiste ja 

õppeaineid lõimivate „tööriistade“ pagasit;

• töötada välja eesti kultuuril ja loodusel põhinevaid loovuse 

avaldumist toetavaid harjutusi ja mänge; 

• ise loovusringi, ja -seminaride läbiviijatena välja töötada ja tõlkida 

loovharidust edendavaid õppematerjale. 



Meie esimene tegevusaasta

• Loovusring Tallinna Ühisgümnaasiumi I-IV klassi õpilastele

• Koduleht www.loovharidus.ee

http://www.loovharidus.ee/


Seminar „Loovus teeb õppekava huvitavaks! (8.02.2014); 



Seminar „Loovharidus Eesti moodi II“ (16.06.2014) 



Meie järgmine tegevusaasta

 Loovusring Tallinna Ühisgümnaasiumi I-VI klassi 

õpilastele. Täiendkoolitus TÜG õpetajatele. 

 Olete oodatud Loovhariduse aktiivi seminarile 
26. septembril kell 12:00 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 25, T-410. 

Ootame neid, kes tahavad idee ja reaalse teoga toetada 

loovhariduse tegevusi, projekte. 

o Seminar „Loovharidus Eesti moodi III“ (jaanuar 2015)

o Seminari „Loovharidus Eesti moodi IV“ (juuni 2015)

o Suvekool „Loovalt õpetamist toetavad tegevused“ (august 2015)

Kodulehe www.loovharidus.ee täiendamine, võrgustikutöö 

edendamine.

http://www.loovharidus.ee/


Suur tänu!
Ootame koostööle!


