
Koolituskava: Õppematerjali "Globaliseeruv maailm" kasutamine õppetöös
MTÜ Mondo maailmaharidus ja koolituskeskus

Toimumise aeg ja 
koht

Õppesisu Õppejõud

I. grupp 27.08.2015 
kell 10.00–14.00 

Tallinn
MTÜ Mondo 
koolituskeskus 
(Telliskivi 
Loomelinnak, B-
hoone)

(1) Digiõppe eesmärgid 
kaasaegses koolikeskkonnas 
(2) Õppematerjali "Globaliseeruv 
maailm" digi-ja paberversiooni 
tutvustus 
(3) Veebikeskkonna Eliademy 
tutvustus
(4) Digitaliseeritud õppematerjali 
meetodite tutvustus ning 
võimalikud kasutusvariandid 
õppetöös 
(5) GM parimate praktikate 
esitlused

Mari-K. Kinks 
(MA)
Liina Laanpere 
(BA)
Mart Laanpere 
(PhD)
Krista Untera 
(MA)

II. grupp 11.09.2015 
kell 13.00–17.00 

Tartu 
Miina Härma 
gümnaasium 
(Tõnissoni 3)

(1) Digiõppe eesmärgid 
kaasaegses koolikeskkonnas 
(2) Õppematerjali "Globaliseeruv 
maailm" digi-ja paberversiooni 
tutvustus 
(3) Veebikeskkonna Eliademy 
tutvustus
(4) Digitaliseeritud õppematerjali 
meetodite tutvustus ning 
võimalikud kasutusvariandid 
õppetöös 
(5) GM parimate praktikate 
esitlused

Mari-K. Kinks 
(MA)
Mart Laanpere 
(PhD)
Krista Untera 
(MA)

III. grupp 18.09.2015 
kell 14.00–18.00 

Pärnu 
Pärnu Vanalinna 
põhikool (Nikolai 26)

(1) Digiõppe eesmärgid 
kaasaegses koolikeskkonnas 
(2) Õppematerjali "Globaliseeruv 
maailm" digi-ja paberversiooni 
tutvustus 
(3) Veebikeskkonna Eliademy 
tutvustus
(4) Digitaliseeritud õppematerjali 
meetodite tutvustus ning 
võimalikud kasutusvariandid 
õppetöös 
(5) GM parimate praktikate 
esitlused

Kadri Killing (MA)
Mari-K. Kinks 
(MA)
Diana Vekimägi 
(MA)

IV. grupp 25.09.2015 
kell 09.30–13.30

Tallinn 
MTÜ Mondo 
koolituskeskus 
(Telliskivi 
Loomelinnak, B-
hoone)

(1) Digiõppe eesmärgid 
kaasaegses koolikeskkonnas 
(2) Õppematerjali "Globaliseeruv 
maailm" digi-ja paberversiooni 
tutvustus 
(3) Veebikeskkonna Eliademy 
tutvustus
(4) Digitaliseeritud õppematerjali 
meetodite tutvustus ning 
võimalikud kasutusvariandid 
õppetöös 
(5) GM parimate praktikate 
esitlused

Hanna-Liis 
Kaarlõp-Nani 
(MA)
Mari-K. Kinks 
(MA)
Madli Ross
(MA)
Krista Untera 
(MA)
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Koolitus toimub Välisministeeriumi poolt rahastatava arengukoostööprojekti nr. 14-2015-A „Kestliku 
arengu eesmärgid ja Euroopa arenguaasta koolidele ja noortele“ ning Euroopa Komisjoni projekti 
„Maailmaharidus sotsiaalainetes” raames.

V. grupp 25.09.2015
kell 14.00–18.00 

Tallinn 
MTÜ Mondo 
koolituskeskus 
(Telliskivi 
Loomelinnak, B-
hoone)

(1) Digiõppe eesmärgid 
kaasaegses koolikeskkonnas 
(2) Õppematerjali "Globaliseeruv 
maailm" digi-ja paberversiooni 
tutvustus 
(3) Veebikeskkonna Eliademy 
tutvustus
(4) Digitaliseeritud õppematerjali 
meetodite tutvustus ning 
võimalikud kasutusvariandid 
õppetöös 
(5) GM parimate praktikate 
esitlused

Mari-K. Kinks 
(MA)
Madli Ross
(MA)
Krista Untera 
(MA)
Diana Veskimägi 
(MA)

Toimumise aeg ja 
koht

Õppesisu Õppejõud
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