
                         

 
Noored Kooli sihtasutus ja Swedbank kutsuvad Sind 

haridusteemalisele arutelule ja sellele järgnevale vastuvõtule  
Kumu kunstimuuseumis 6. aprillil kell 15:00 - 17:30 

 
Diskussiooni aukülaliseks on  rahvusvahelise organisatsiooni Teach For America ja Teach for All 

organisatsioonide asutaja ja tegevjuht Wendy Kopp. 
 
Arutelus osalevad: 
 
Wendy Kopp        Teach for America ja Teach for All asutaja ja tegevjuht 
 
Marko Ringo        Noored Kooli vilistlane, Tartu Raatuse Gümnaasiumi õppearendusjuht 
 
Artur Taevere        Noored Kooli algataja, Teach for All juhatuse liige 
 
Toomas Kruusimägi  Tallinna Inglise Kolledži direktor, Koolijuhtide Ühenduse juhatuse 

esimees 
 
Aivar Haller Lastevanemate Liidu juhatuse liige, mentor 
 
Arutelu modereerib Noored Kooli vilistlane Martin Ojala. 
 
 
Oma Princetoni ülikooli lõputöös kirjutas Wendy Kopp 1989. aastal esmakordselt ideest luua 
organisatsioon, mis suunaks parimate ülikoolide lõpetajad kaheks aastaks Ameerika kõige 
kehvematesse koolidesse: sündis Teach For America idee. Hirm, et edukad noored ei soovi enda 
tulevikku tööga haridusvaldkonnas siduda, lükati ümber juba esimesel tegutsemisaastal, kui 
programmi ühele kohale kandideeris kümmekond soovijat.  Tänaseks on Teach For America’st 
kasvanud üks mõjuvõimsamaid haridusliikumisi Ameerika Ühendriikides: lisaks ligi 8000 koolides 
töötavale õpetajale on programmi läbinud 20 000 vilistlast ning nende juhtimisel on loodud uusi 
koole, muudetud hariduspoliitikat riiklikul ja kohalikul tasandil ja läbi suurepärase õpetajatöö 
parandatud paljude laste tulevikuväljavaateid. Siiski kulus rohkem kui kümmekond aastat selleks, 
et Teach For America idee jõuaks väljaspoole Ameerika Ühendriike:  Teach First  Suurbritannias 
loodi 2002 aastal ja Noored Kooli programm Heateo sihtasutuse ja Swedbanki algatusel 2006. 
aastal.  Kuna huvi Teach For America mudeli rakendamise vastu kasvas kiiresti üle maailma, siis  
loodi katuseorganisatsioon Teach For All, kes tänaseks on aidanud sarnastel programmidel alustada 
juba 19 riigis Brasiiliast Hiinani.  
 
Wendy Kopp’i tegevust on tunnustatud nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Time Magazine 
valis ta 2008. aastal „100 maailma kõige mõjukama inimese“ nimekirja. Wendy on raamatute „One 
Day, All Children” ning “A Chance to Make History” autor, ta elab koos oma abikaasa ja nelja 
lapsega New Yorgis.  
 
Lisainformatsioon: 
 
Kaire Kroos 

Tegevjuht 

Sihtasutus Noored Kooli 

566 42846 

kaire@nooredkooli.ee 

www.nooredkooli.ee 


