KUTSE
Hea õpetaja, noorsootöötaja või noortega tegelev inimene,
Eesti Pagulasabil ja Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel
kutsuda Teid osalema kahepäevasel tasuta koolitusel

"Õpilaste mäng “Väärtuste avastajad” ja selle
laiendus rände- ja pagulastemaatika
käsitlemiseks noortega nii koolitunnis kui
noorsootöös”
Koolitus on KAHEPÄEVANE ja toimub TARTUS:
4. mail kell 10.00 – 16.00 Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus,
(Lossi 38-234)
5. mail kell 9.30 – 17.00 Tartu Ülikooli Elukestva õppe keskuses
(Ülikooli 20-320)
Registreeru kahepäevasele koolitusele
siin: http://goo.gl/forms/0B3XsKjcM5
Koolituste tulemusel õpetaja:
- on õppinud kasutama TÜ eetikakeskuse õpilaste mängu „Väärtuste
avastajad“ (http://www.eetika.ee/et/vaartusarendus/opilaste-mang-vaartusteavastajad) ja sellele värskelt juurde loodud 12 rände- ja pagulustemaatilist
lisasituatsiooni;
- teab, kuidas juhtida õpilastele suunatud väärtusarutelusid;
- on saanud ülevaade rände- ja varjupaiga valdkonna põhifaktidest, tundes
end kindlalt selle temaatika käsitlemisel õpilastega;
- on teadlik, millised toetusmehhanismid on riigil koolidele välispäritolu
õpilaste toetamiseks;
- on kursis eesti- ja inglisekeelsete materjalide, meetodite ja praktiliste
nippidega, mis edendavad maailmaharidust klassiruumis;
- tunneb end kindlamalt välispäritolu, sh pagulasstaatusega laste kooli
integreerumise toetamisel ning õpilastega sisserände, paguluse ja võõraviha
temaatika käsitlemisel koolitunnis.
Koolituste päevakava on järgnev:
KOLMAPÄEV, 4. MAI (Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskus, Lossi 38-234)
10.00 – 11.30 Dilemma kui meetod väärtusarutelude läbiviimiseks, prof.
Halliki Harro-Loit (Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi juhataja)
11.30 – 12.15 Lõunasöök (kohapeal)
12.15 – 13.45 Noortega väärtusarutelu juhtimine, Egle Säre (lastega

filosofeerimise ekspert)
13.45 – 14.00 Kohvipaus
14.00 – 16.00 Õpilaste väärtusmängu harjutamine ja tagasiside, Mari-Liis
Nummert (Tartu Ülikooli eetikakeskus)
NELJAPÄEV, 5. MAI (Tartu Ülikooli Elukestva õppe keskuses (Ülikooli 20320)
09.30 – 10.00 Hommikukohv
10.00 – 11.30 Rände ja paguluse ABC – faktid ja müüdid, Ingi Mihkelsoo
(Eesti Pagulasabi)
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 12.30 Välispäritolu õpilaste toetamine koolis, Kersti Kivirüüt
(Haridus- ja Teadusministeerium)
12.30 – 13.00 Kooli kogemus pagulaslaste õpetamise ja toetamisega,
Toomas Kink (Tartu Raatuse kool)
13.00 – 13.45 Lõunasöök (kohapeal)
13.45 – 14.45 Praktilised nipid maailmahariduse edendamiseks noortega,
Mari-Kätrin Kinks (MTÜ Mondo)
14.45 – 15.00 Jalasirutamise paus
15.00 – 17.00 Õpime kasutama õpilaste väärtusmängu sisserände- ja
paguluseteemalist laiendust, Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikooli
eetikakeskus)
Koolitus on kõigile osalejatele tasuta.
Koolitusel osaleja saab Tartu Ülikooli koolitustõendi.
Kohtumiseni koolitusel!
Lisainfo:
Mari-Liis Nummert
mari-liis.nummert@ut.ee
+372 5192 2019
Ingi Mihkelsoo
ingi@pagulasabi.ee
+372 525 8702
Väärtusmängude valmimist ja esimest koolituspäeva toetab Haridus- ja Teadusministeerium
riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2015-2020” raames.
Teine koolituspäev toimub projekti “Eesti koolide ettevalmistamine pagulustemaatika
käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks” raames, mida veab Eesti Pagulasabi
koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskuse, Kiusamisvaba Haridustee Liikumise ja Haridus- ja
Teadusministeeriumiga ning mida rahastab Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.

