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Tagasi Kooli on kodanikualgatus, mille eesmärk aidata
1.-12. klassi õpilastel õppida üldpädevusi*.
Selleks pakub Tagasi Kooli õpetajatele veebipõhist keskkonda
külalistundide, õppekäikude ning töö- ja tudengivarjutamiste
organiseerimiseks.

* Üldpädevusteks on õppimise ja innovatsiooni oskused, informatsiooni-, meedia- ja IKT oskused, igapäevaelu- ja
karjäärioskused, teadlikkus globaalsetest teemadest, rahatarkus, ettevõtlus ja ettevõtlikkus, kodanikuteadlikkus,
keskkonnateadlikkus, terviseteadlikkus, Eesti kultuur jne.

Tagasi Kooli on viimase 10 aasta jooksul andnud tuhandetele
inimesele võimaluse õpetaja rolli proovida
Näiteks astus Tagasi Kooli kaudu 2019-2020 õppeaastal õpilaste ette üle 1700
inimese, sh:
●
●
●
●

990 külalisõpetajat
200 õppekäikude läbiviijat erinevatest ettevõtetest, vabaühendustest jm
495 töövarjutatavat
60 tudengivarjutatavat

Ettepanekud õpetajate järelkasvu tagamiseks
●

●
●

●

Viia ellu süsteemset ja pikaajalist õpetajakoolituse turundust, et viia
õpetajaks õppimise üleskutse teemast huvitatuteni sh Tagasi Kooli
külalisõpetajateni.
Palgata õpetajate talendipanga juht, kes pakub välja igale õpetajakoolituse
huvilisele võimalused õpetajaks õppida.
Luua võimalused igal kõrgharidusega huvilisel võtta tasuta osa praktikaga
seostatud, mentoritega toetatud ja osaliselt veebipõhisest õpetajakoolituse
programmidest, mis viivad õpetaja kvalifikatsioonini.
Tagada igale alustavate õpetajatele õpetamise mentor ja kooli mentor, kes
on vääriliselt tasustatud ja kvalifitseeritud.

Muutus saavutatakse paljude osapoolte koostöös, mistõttu on ÜHISMÕJU
saavutamiseks vaja ühtset eestvedajat nt Riigikantselei vmt.

Ootame Riigikogu liikmeid Tagasi Kooli, et panustada noorte
haridusse ja kogeda õpetaja rolli, sh:
●

Külalistunde andma. Sobiva võimaluse saab valida SIIT.
Õpetajad üle-eesti on lisanud Tagasi Kooli süsteemi oma kutsed ja ootavad rääkima oma tööst,
kodanikupäevast, kriitilisest mõtlemisest, suhtlemisoskustest jpm.

●

Töövarje võtma, töövarjunädal 16.-20.11.2020. Oma kutse noortele saab
edastada SIIT.
Ootame kõiki Riigikogu liikmeid kohtuma 7.-12. klasside õpilastega, et anda neile laiem pilt
valikutest elus ja anda võimalus mõtestada poliitiku ametit.

●

Õppekäike vastu võtma. Õpilased saab endale külla kutsuda SIIT.
Õpetajad otsivad täna väga võimalusi õpilastega õppekäikudel käia, et hajutada koolis
õppetegevust. Õpilased kohtuksid põnevusega teie töökeskkonnaga ja uuriksid töö kohta
Riigikogus.

registreeru.tagasikooli.ee

Tagasi Kooli programmi viiakse ellu tänu nendele toetajatele

