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HARIDUS 

1982-1991 Luunja Keskkool 

 

1991-1996 Rakvere Pedagoogikakool 

 

2000-2002 Tallinna Pedagoogiline Seminar 

 

 

TÄIENDKOOLITUS 

2009 - 2012 Tartu Ülikooli projekti „Kõiki lapsi arendava ja kaasava uurimusliku õppe 

(avastusõppe) laialdane rakendamine Eesti alus- ja põhihariduses- Avastustee“ 

Avastustee projekti koolitused „Avasta ilm“, „Avasta vedelikud“, „Avasta 

meeled“  

 

2010    Avastustee projekt „Üks aasta Avastusteed“  

 

2011   Avastustee projekt Fibonacci „Avastustee kollokvium“  

  

2012 Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel Tartus korraldatud Avastustee 

konverents, rahvusvahelise Fibonacci projekti tegevuse kokkuvõtteid 

   

2013 TÜ keemia instituudi täiendõppeprogramm „Avastusõppe printsiibid“ 

 

2014 TÜ haridusteaduste instituudi täiendõppeprogramm „Mentorkoolitus – algajate 

õpetajate ja praktikantide juhendamine haridusasutustes 

 

2015 TÜ elukestva õppe keskuse täiendõppeprogramm Avastusõppe teema 

„Toiduainete keemia“ rakendamine põhikoolis 

  

TÖÖKOGEMUS 

 

1995 - 2005         Tartu Lasteaed Poku, õpetaja 

 

2005 - praegu        Pärnu Lasteaed Mai, õpetaja. Alates 2011 vanempedagoog 

 

2007 -  praegu       Pärnu linna lasteaiaõpetajate ühenduse Avastusõpe aktiivi liige 

 

2011 - 2012  Tartu Ülikooli projekti Avastustee lepinguline koolitaja 

2013  Veebipõhise kursuse „Avastusõppe printsiibid“ ekspert 

2013 - 2015  Tartu Ülikooli projekti Educo lepinguline koolitaja (Pedagoogide täiendõpe) 

2016 - praegu  MTÜ Eesti Avastusõppe Liit lepinguline koolitaja 
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TUNNUSTAMINE 

2010                             B.G. Forseliuse Seltsi tänukiri suunatud uurimusliku õppe edendamise eest Eesti 

alushariduses 

2011                    Pärnu Lasteaed Mai tänukiri suunatud uurimusliku õppe juurutamise eest 

  

AVALIKUD ESINEMISED 

2011 Rahvusvahelise projekti „Fibonacci“ ühiskollokviuml Kosmonautika   

puhkekeskuses Pärnumaal, ettekanne  „Avasta värvused-koolitus lasteaedadele“  

 Rapla Erilasteaia Pääsupesa kollektiivile ettekanne „Suunatud uuimuslik õpe, 

töökogemuste vahetamine“ 

 Projekt „Keskkonnahariduslik koolitus ja õppematerjalid Kohtla-Järve ja Pärnu 

lasteaedade koostöös“. Ettekanne „Ilm – avastustee projekti tutvustus“ 

2012 Avastustee konverents Tartus „Minu võimalused uue õppekava rakendamisel-

rahvusvahelise Fibonacci projekti tegevusi kokkuvõtva näidistöötoa korraldaja 

2013 Avastusõppe koolitus Pärnu Linnavalisuses- ettekanne teemal „Uurimuslik   õpe  

rakendamise toetajana. Teemade sidumine õppekavaga“  

 

2014 Lasteaia- ja klassiõpetajate III kogemuspäev Pärnu Koidula Gümnaasiumis. 

Teema "Avasta mõõdud" integreerimisel õppetöösse 

 

 Infomess „Suunaja“ - suunatud uurimusliku õppe olemust ja põhimõtteid  

2015 Avastusõppe koolitus Pärnu Linnavalisuses- ettekanne teemal „Uurimuslik õpe 

õppekava rakendamise toetajana. Teemade sidumine õppekavaga“  

 

PUBLIKATSIOONID 

 

2009 Raamatu Avastusõpe, võrdlemine ja mõõtmine koostaja, Kirjastus Ilo sarjast 

„Õpetajalt õpetajale“ 

 

2010 – praegu   Suunatud uurimusliku õppe teemade ja sündmuste kajastamine  

Eestilasteaiaõpetajate veebiajakirjas „Lasteaed“ ja ajalehtedes „Pärnu 

Postimees“ja „Õpetajate Leht“ 

2014 Raamatu „Avasta värvimaailm“ koostaja, Kirjastus Koolibri sarjast  „Õpituba“ 

 


