
Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Seltsi
suvekursus

„Teeme mönuga“

Saaremaal, 26.06-28.06. 2018

Eesmärgid:
 Toetada kahe aineühenduse, EKS „Aita” ja Eesti Tööõpetajate Selts, koostöölist

ühistegevust ja tehnoloogiavaldkonna õpetajate ainealast ja -ülest tegevust ning
omavahelist koostööd;

 Ainevaldkonna didaktikaliste uuendussuundade tutvustamine ja muutunud
õpikäsitluse põhimõtete levitamine;

 Parima koolipraktika jagamise ja saamise võimaluste loomine õpitubade kaudu,
arendamaks ainevaldkonna õpetajate professionaalseid pädevusi.

 Eesti kultuuripärandi elementide taaselustamise aktualiseerimine praktiliste esemete
valmistamisel, kasutades selleks tänapäevaseid materjale.

Suvekursuse programmis on:

* Tutvumine Kuressaare ametikooli ja Kuressaare lossiga.

* Ainevaldkonna õpetusega seotud didaktika alane loeng.

* Töötoad. Võimalus osaleda mitmes erinevas töötoas.
Mõned näited töötubadest. Lõplik nimekiri tuleb registreerimisel.

Töötuba Läbiviija
1. lipsu õmblemine Piret Paomees
2. mixed-media tehnikas puidust karbi

kaunistamine
Bret Paas

3. kaunviljatoidud ja suhkruvabad
magustoidud

Helle Kuris

4. saaremaised toidud Taimi Kiisa
5. juuksekaunistused pärlitest ja traadist Kaie Kesküla
6. nõelvilt Taivi Truu
7. paatküünal Tiia Kobin
8. metallehistöö Taani õpetaja töötuba Emil Baad
9. käsitööesemete fotografeerimine Anželika Toll
10. betoonist linnumaja Andres Meisterson, Jüri Vaga
11. paeltikand Heli Õun
12. komposiitmaterjalid Heiko Kull



13. sõlmitud soovid Anne Kolk
14. joonistamine vabas õhus Leelo Leesi
15. muhutikand Õpetajad „Oad ja Eed“ist
16. tohutööd Aleksander Ragni

Soovituslik, vabatahtlik kodutöö (kingitus) seltsile teemal“Teeme mönuga“.

Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“ ja Eesti Tööõpetajate Seltsi eestseisuste nõupidamised
ja üldkoosolekud.

OSALUSTASU ööbimisega 170€, ööbimiseta 150 €, auliige ja mittetöötav pensionär 85€
Suvekursusele ja töötubadesse registreerimine internetipõhine
alates 1.aprill kuni 1.mai 2018

Arvete väljastamine alates 1.juunist 2018

Kontaktisikud:
Tiia Kütt tiuks13@gmail.com tel 53432955
Keirin Ritval keirin.ritval@gmail.com tel 5267293
Andry Kikkull andrykikkull@gmail.com tel 55620574

Päevakava
„Teeme mönuga“

26.06. 2018 - teisipäev
11.00-12.00 – saabumine, registreerimine,majutamine
12.00-13.00 – lõuna ametikoolis
13.15 – 14.00 – avamine, tervitussõnad – ruum K4
14.00 – 14.55 – Ainevaldkonnaa didaktikaliste uuendussuundade tutvustamine – Andry Kikkull
15.00-17.00 – Kuressaare Ametikooli tutvustus
Ühispilt????
18.00-19.00 – õhtusöök ametikoolis
19.30-20.30 – lossi külastus
20.30 - 22.00 Kuressaare linna ekskursioonid – jalgsi ja üks grupp bussiga

27.06. 2018 – kolmapäev
8.00-9.00- hommikusöök ametikoolis
8.30-9.30 – EKS „Aita“ ja ETS-i juhatuste koosolek - Vanalinna Koolis
9.30 – 12.30 – I töötuba – ametikoolis ja Vanalinna koolis
13.00-14.00 – lõuna ametikoolis
14.15-17.15 – II töötuba
17.30-18.15 – tehtud töödest näituse ülespanek – ruum K4
18.30 – bussidesse ja sõidame õhtusöögile
19.00 – 22.00(23.00) – õhtusöök Suures Tõllus koos ansambliga “Vanad sõbrad”
23.00?- bussid viivad linna tagasi
22.00 – öine saun soovijatele Suures Tõllus

või mõnusad jalutuskäigud Kuressaares.........

https://goo.gl/forms/HUdvyijpCUkL6Zq23
https://goo.gl/forms/HUdvyijpCUkL6Zq23
mailto:tiuks13@gmail.com
mailto:keirin.ritval@gmail.com
mailto:andrykikkull@gmail.com


28.06.2018 – neljapäev
8.00-9.00 – hommikusöök ametikoolis
8.00 – avatud näitus töödest ruumis K-4
8.30- 10.00 – EKS „Aita“ eestseisuse koosolek ruumis K-4
10.00-12.00 – EKS „Aita“ ja ETS-i üldkoosolekud ametikooli konverentsisaalides K-4 ja K-5
12.15-13.00 – ühine lõpetamine K-4
13.00-14.00 – lõuna
14.00 – kojusõit läbi Muhu saare, soovijatel võimalik külastada Pädaste mõisa, Jaanalinnufarmi,
Männiku käsitöötuba, Liiva käsitöökeskust, Muhu leiba jne

EKS „Aita“ ja ETS jätab endale õiguse teha muudatusi.
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