Huvihariduse ja
huvitegevuse
konverents

		18. OKTOOBER
10.30-11.30

Rahulik saabumine

		

ja sisseseadmine /Vaba lava/

11.30-12.00

Konverentsi avamine

12.00-12.20

Haridus- ja teadusministri Mailis

		

Repsi sõnavõtt “Mis huvilaval toimub?”

12.20-13.30

Huviga tulevikku

Tulevik on juba kohal. Huvi leidmine, uudishimu, loovus, julgus
teostada ideid, eneseteostus läbi huvi, uute võimaluste loomine,
huvihariduse ja -tegevuse olulisus ning juhendajate roll täna
ja homme. Need on vaid mõned märksõnad, mida avavad
avasessiooni esinejad: dirigent Kristjan Järvi; muusik, juhendaja
ja psühholoogiatudeng Kaspar Tambur. Sõna ütlevad sekka
vahvad noored inimesed Eestimaa erinevatest paikadest.
13.30-14.30

Lõuna

14.30-15.00

Jaanus Juss, Tallinna

		Loomelinnak, asutaja ja tegevjuht
Telliskivi Loomelinnakus elu pidevalt kihab uutest ideedest,
ettevõtjatest, kogukonna aktivistidest ja loovhingedest.
Jaanus Juss kutsub ettekandes linnakus avatud meelega
ja uudishimulikult ringi vaatama, avab linnaku kujunemise
lugu, mõtteid loovusest, koostööst ja huvitavast tulevikust.
15.00-16.00

Huvikohtumised sees 		

		

ja väljas: mis on Sinul huvitavat?

Kas sina soovisid konverentsilt uusi kontakte,
suhtlemisvõimalust ja kohtumist kõigi konverentsil
osalejatega? Iseorganiseeruv kohtumispaik, kus võimalus
kaasolejatega vestelda sellest, mis parajasti oluline,
jagada kogemusi ja seeläbi ammutada inspiratsiooni.
Paralleelselt saavad 30 kiiremat huvituda, uurida ning
inspiratsiooni koguda Loomelinnakule nägu ja tegu
kujundavatelt organisatsioonidelt. Organisatsioonide
tutvustus koos registreerimisankeediga saadetakse
registreerunud osalejatele 16. oktoobril.
16.00-16.30

Paus

16.30-18.00

Minu lugu: Huvi. Väärtus(ed). Tulevik.

Igal huvivaldkonnas tegutsejal, panustajal ja valdkonna
kujundal on rääkida oma lugu. Kolm lugu, neli vaatenurka.
Oleme uudishimulikud: kuidas nad on huvihariduse ja
-tegevuse valdkonda jõudnud, miks nad seda teevad ja

Vaba Lava
Telliskivi
Loomelinnak

18.–19.
Oktoober

millist mõju loovad. Laval Martin Reim (Martin Reimi

Kasuta oma kahte jalga, järgne huvile ja osale

jalgpallikool), Jane Miller-Pärnamägi (Eesti Tantsuagentuur),

ühes järgmistest paralleelsessioonidest.

Monika Muru ja Martin Käärik (OÜ Kolm Põrsakest).
Pealaval loovad ühendusi:
18.00- 18.15

Kokkuvõte päevast
Eva Uri (Kuressaare muusikakool) jagab oma loomingu vilju,

18.15-19.30

Vaba aeg

tutvustades interaktiivset ja mängulist solfedžo õppemeetodit, mis
aitab tegevustesse kaasata erinevate vajadustega lapsi ja noori.

19.30-22.00

Loominguline õhtusöök

		Erinevate Tubade Klubis.

Sillamäe Huvi- ja Noortekeskus Ulei jagab oma kogemust
formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimisel koostöös

Austame Klubi kultuuri ja liigume sussides (saab

Sillamäe vanalinna kooliga projekti „Noored mitteformaalsete

koha peal) või võta oma sisejalanõud kaasa.

õppematerjalide ning loomingulisuse arendamise poolt!“ raames.

		19. OKTOOBER

Harjutusruumis kutsub Eesti Vabariigi peaministri
nõunik kultuuri, hariduse ja rahvastiku küsimustes Egge
Kulbok-Lattik mõtisklema meie talendipoliitika üle.

8.30-9.00

Rahulik kohalejõudmine

		koos hommikukohviga

11.45-12.15

9.00-9.10

Ta lõpetas gümnaasiumi teadmata, mida elult tahab, mis on

Virgutus ja sissejuhatus päeva

Huviga tulevikku

tema tugevused või tegelik potentsiaal, puudus enesekindlus
9.10-10.30

Kogemuslood: kuidas luua ühendusi?

ja julgus rohkem kui 3 inimese ees oma arvamust avaldada.
Ta läks ülikooli õppima midagi, mis talle absoluutselt ei

Kasuta oma kahte jalga ja osale ühes

meeldinud, ja kulutas 4 aastat oma elust seda lõpetamata

järgmistest paralleelsessioonidest.

ning pole seni midagi sellest kasutanud. Roland Tokko, Edu
Akadeemia üks asutajatest aitab teistel inimestel avastada oma

Pealava programmis loovad teiste seas

tugevusi ja tegelikku potentsiaali ning räägib kõigest sellest,

ühendusi Pernova Hariduskeskus ja:

mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma.

Piret Viirpalu (Tartu Lastekunstikooli direktor) tutvustab

12.15-12.45

Huviga rahvusvahelisse tulevikku

Tartu Lastekunstikooli koostööd Tartu koolidega kunstiõppe
läbiviimisel 8. klassidele ja gümnaasiumi valikkursustena.

Marit Kannelmäe Geerts (SA Archimedes, Noorteagentuur)

Samuti avab, kuidas Varaaida projektikonkursil osalemine

võtab ettekandes fookusesse noorte huvist ja vajadusest lähtuva

on loonud uusi võimalusi õpikeskkonna kaasajastamiseks

huvihariduse korraldamise ja noorte aktiivse osaluse toetamise

ja koostööks nii kooli sees kui koolide vahel.

võimalused, peatub huviharidusasutuste ja töötajate arengul
ja küsib, kuidas rahvusvahelise koostöö võimalusi julgemalt

Egle Kõva (Haanja Noortekeskus) ja Triinu

rakendada. Sekka mõned näited Noorteagentuuri kogemuslaekast.

Grossmann (MTÜ Nuti-Võlur)
Egle ja Triinu alustasid sel aastal Varaait vol 14 raames ellu viidavat

12.45-13.00

Konverentsi lõpetamine

13.00-14.00

Lõunaamps kohapeal või kaasa

projekti “Mobiilne innovatsioonistuudio”, mille eesmärgiks on
noortele loome- ja arengupotentsiaali arendamiseks tingimuste
loomine ning mitteformaal- ja formaalõppe lõimimine.
See projekt on noortekeskuse ja üldhariduskooli esimene

Kahel konverentsipäeval osalenute vahel

sellelaadne projekt ja oma ettekandes nad räägivadki, kuidas

loositakse välja põnevaid auhindu!

on sujunud koostöö, millised on olnud väljakutsed, aga ka
seda, kas ja millist mõju nad selle juures juba on märganud.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha
konverentsi programmis muudatusi.

Harjutusruumis aga ole valmis üllatuseks. Kui sisened saad
teada. Sessiooni veab Eesti Noorteühenduste Liit.
10.30-11.0

Kohvipaus

11.00-11.45

Kogemuslood: kuidas

		

luua nutikaid ühendusi?

