
Olete väga oodatud ESPÜ suvekooli, mis on seekord suunatud sotsiaalpedagoogi jõustamisele
ja toetamisle. Suvekool toimub 09.-10. august 2021 Rae vallas, Lilleoru külastuskeskuses.

ESMASPÄEV 9. august

10:00 Saabumine
10:30 Sissejuhatus, tutvumine - Minni Aia-Utsal, ESPÜ esinaine
11:00 Otsime muinasjuttudest toetavaid elutarkusi - Erki Kaikkonen, on nõustaja, koolitaja,
kommunikatsiooni ekspert, jutuvestja. On uurinud lugude ja narratiivsuse tähtust
inimkogemuses ja laste arengu toetamisel.
12:30  Lõuna
13:30 Otsime muinasjuttudest toetavaid elutarkusi - Erki Kaikkonen
15:30  Paus
15:45 ESPÜ Töötoad - 5 töötuba
16:45-17:45 Tööalane refleksioon ja arutelu iseendaga - Merilin Uder, ESPÜ juhatuse liige ja
sotsiaalpedagoog, Taastava Õiguse vabatahtlik
18:00 Õhtusöök
19:00 Kontsert “Süda lööb biiti” - Tom Valsberg, muusik ja maailmarändur, raamatu “Eluterve
pohhuist” autor

TEISIPÄEV 10. august

09:00 Hommikusöök
10:00 Säilenõtke sotsiaalpedagoogi oskused - Marika Ivandi, õpetaja ja koolitajana töötanud
üle 30 aasta. Töötab igapäevaselt Lilleoru Põhikooli direktorina ja on Tuleviku Hariduse SA
juhataja.
12:00 paus
12:15 Sensoa lipusüsteemi tutvustus - Grete Evert on Tartu Forseliuse kooli sotsiaalpedagoog
ning Sensoa lipusüsteemi koostööpartner ja koolitaja Sotsiaalkindlustusametile.
13:45 Lõuna
14:45 Positiivse märkamisele suunatud kovisioon - Iiris Tagen, Võru Rajaleidja keskuse
sotsiaalpedagoog, vanemlusprogramm "Imelised aastad" koolitaja.
16:30 Päeva lõpp ja kojusõit või Lilleoru vaatamisväärsustega tutvumine :)

Töötoad:

Tuleviku sotsiaalpedagoogika - TLÜ esimese aasta tudengid eesotsas Marju Telliskiviga
viivad taaskord läbi töötoa, kus unistame, leiutame, uuendame ja arendame
sotsiaalpedagoogikat Eestis. Tule koos meiega uusi ideid, võimalusi ja lahendusi leidma!

Sotsiaalpedagoogide täiendkoolituste vajadus - Merilin Uder on lagedi Kooli
sotsiaalpedagoog ja HEV-koordinaator ning taastava õiguse vabatahtlik.



Arutame, millised ootused ja vajadused on sotsiaalpedagoogidel seoses
täiendkoolitusprogrammiga. Uurime seniseid koolituskogemusi ja jagame leitud pärleid.

Sotsiaalpedagoogide tunnustamine - Marttina Kallaste
Kiituse ja hinnangute asemel igatseme me olla personaalselt märgatud ja tähele

pandud. Me tahame teada, et meie tööst ja pingutusest on kasu. Leiame koos, kuidas
tunnustada sotsiaalpedagooge.

Suhe iseendaga - Einar Ilves on sotsiaalpedagoog Saue Gümnaasiumis
Selles töötoas räägime enda elu kõige olulisemast suhtest. Suhtest iseendaga. Me

oleme alati endaga ja nii on lihtne olla enesekriitiline, kuna märkad enda juures kõike mis on
valesti. Me loodame, et olles teadlikud enda vigadest saame neid ehk vältida, aga ma olen
õppinud, et see ei ole kõige parem lähenemine. Kui end mikroskoopi alla sätid oled lõpuks
kogu aeg pinges. Heast suhtest iseendaga tekib rõõm ja kergus, sinu klaas täitub, ja lõpuks
on seal piisavalt, et sellest ülevoolavast rahust saavad kosutust ka teised kellega kokku
puutud. Töötuppa tulemiseks ei pea olema mingis kindlas seisundis. Pole vahet, kas oled
endaga juba sõber või leiad igal hetkel endast vigu. Kasu saavad töötoast kõik.

Loovtegevuste kasutamine sotsiaalpedagoogilises töös (20 osalejat) - Minni Aia-Utsal on
Võru Kesklinna Kooli sotsiaalpedagoog, õpetab tulevasi õpetajaid ja sotsiaalpedagooge Tartu
Ülikoolis ning on VEPA Käitumisoskuste Mängu koolitaja.

Töötoa eesmärk on kirjeldada draama, visuaalkunsti, muusika, liikumise ja tantsu
rakendamise võimalusi koolikeskkonnas sotsiaalpedagoogilises töös ning teatud elemente ja
tegevusi töötoas läbi proovida. Loovtegevuste elementide rakendamine hariduslikus kontekstis
annab võimaluse nii individuaalselt, grupitasandil ja kogu õppekava haaravat ennetus- ja
sekkumistööd rikastada (Kõiv, 2012). Loovtegevuste kaudu saab õpilastele luua võimaluse
turvalises ja mängulises keskkonnas enesekohaste- ja sotsiaalsete oskuste õppimiseks, mis
aitab ennetada ja leevendada sotsiaalseid probleeme.


