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HARIDUS 

1981 - 1985 Rakvere Pedagoogikakool, eriala: koolieene kasvatus 

2007 - 2009 Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Eelkoolipedagoogika osakond, 

bakalaureuseõpe (alushariduse pedagoog). Bakalaureusetöö „Suunatud 

uurimusliku õppe mõjust Pärnu Lasteaed Mai laste näitel“ 

2009 - 2011  Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Eelkoolipedagoogika osakond, 

haridusteaduste magister (alushariduse pedagoog) - cum laude. Magistritöö 

„Suunatud uurimusliku õppe rakendamine metoodilise materjali „Avasta ilm“ 

kaudu 

 

TÄIENDKOOLITUS 

2011 Tallinna Ülikooli rahvusvaheline seminar Early Childhood Education in 

International Context II  

2012  Mentorkoolitus - Algajate õpetajate ja praktikantide juhendamine - Tallinna 

Ülikool; 

 Konverents „Minu võimalused uue õppekava rakendamisel“   

 Eesti Lasteaednike Liidu ja Tallinna Ülikooli eelkooliosakonna  konverents 

„Kasvatus on kasvada laskmine“ (F.Fröbel) 

 

TÖÖKOGEMUS 

1985 - praegu Pärnu Lasteaed Mai, lasteaiaõpetaja. 

 Alates 2012 -  pedagoog- metoodik 

Pärnu Linna lasteaednike ühenduse Avastusõpe juht 

2011 - 2012 Tartu Ülikooli projekti Avastustee lepinguline koolitaja 

 Magistriõpingute raames läbitud õppeaine Andragoogika, eksamitöö „Kogemuste 

omandamisel põhinev koolitus kui õppija peamine soov“. 

2013 Veebipõhise kursuse „Avastusõppe printsiibid“ ekspert 

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

2016 - praegu MTÜ Eesti Avastusõppe Liit lepinguline koolitaja 

 

AVALIKUD ESINEMISED 

2010 Tallinna Pedagoogiline Seminar, üliõpilaskonverents „Esimesed sammud 

teadusteel“ sõnavõtt teemal „Suunatud uurimuslik õpe Pärnu Lasteaed Mai laste 

näitel“. 
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 B. G. Forseliuse Seltsi XXI hariduspäev „Uurimuslik õpe lasteaiast 

gümnaasiumini“, sõnavõtt teemal „Lasteaia suunatud uurimusliku õppe tulemuste 

avaldumisest algkoolis“. 

2012 Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskus, loeng teemal  „Töö koolieelses 

lasteasutuses“  

 Avastustee konverents Tartus „Minu võimalused uue õppekava rakendamisel-

rahvusvahelise Fibonacci projekti tegevusi kokkuvõtva näidistöötoa korraldaja 

 

Eesti Lasteaednike Liidu ja Tallinna Ülikooli eelkooliosakonna konverents 

„Kasvatus on kasvada laskmine“- ettekanne „Suunatud uurimuslik õpe lasteaias“. 

2013 Avastusõppe koolitus Pärnu Linnavalisuses- ettekanne teemal „Uurimuslik õpe 

õppekava rakendamise toetajana. Teemade sidumine õppekavaga“ 

 Tallinn Õpetajate maja, loeng teemal „Suunatud uurimuslik õpe. Avasta ilm“ 

 Miina Härma Gümnaasium PÜÜK 4- Uurimuslik õpe- miks ja kuidas?  

2014 Järvamaa lasteaedade loomepäev Programmi „Üldhariduse pedagoogide 

kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ ettekanne „Avastusõpe lasteaias“ ja töötoa 

läbiviimine  

 Lasteaia- ja klassiõpetajate kogemuspäev Pärnu Koidula Gümnaasiumis, 

ettekanne „Suunatud uurimusliku õppe lõimimine õppekavaga“ 

2015 OÜ Avvaliku halduse arengukeskus, loeng teemal „Suunatud uurimuslik õpe 

lasteaias“ 

 

TUNNUSTAMINE 

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

alushariduses 

 

2011                       Pärnu Lasteaed Mai tänukiri suunatud uurimusliku õppe juurutamise eest 

 

Ignatsi Jaagu medal, B.G. Forseliuse Seltsi tänukiri suunatud uurimusliku õppe 

edendamise eest Eesti alushariduses 

 

Haridusministri tänukiri tulemusliku töö eest 

  

 

PUBLIKATSIOONID 

 

2012    Raamat „Avasta ilm“- metoodiline materjal 6-7 aastastele lastele. Tea Kirjastus.  

2013 Artikkel „Suunatud uurimuslik õpe kui lapsi aktiviseeriv õpetus“ kogumikus K. 

Nugin „Üldõpetuse rakendamine lasteaedades“  Kirjastus Atlex.      

2014 H. Tammiste kogumiku „Tarkus tuleb tasapisi“ retsenseerimine.  Kirjastus Atlex.  

 

 Artikkel „Suunatud uurimuslikust õppest lasteaias“ kogumikus H. Tammiste 

„Tarkus tuleb tasapisi“   Kirjastus Atlex.  



               

 


